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I.

Kolleje jesuitské.

Král Ferdinand L, chtje mocnou stranu pod obojí v e-
chách seslabiti a víru katolickou zachovati, povznésti a rozšíiti,

založil r. 1556. první kollej jesuitskou v Praze v kláštee

u sv. Klimenta, od Doniinikánu k tomu úelu postoupeném, do

nhož zakladatel ád jesuitského Ignác Loyolsk}"' 12 úd nové

ehole své z íma poslal.*) Aby vsak innos Jesuit po

veškerém království eském se rozšíila, založeny byly z ma-

teské kolleje pražské nové kolleje, zejména v Olomouci roku

1566., v Brn r. 1572., v Krumlov r. 1584., v Chomutov

r. 1589., v Hradci Jindichov r. 1592. a r. 1597. v Kladsku,

Y tchto kollejích, k jesuitské provincii Rakouské náležejících,

bylo r. 1616. již 127 úd bratrstva Ježíšova, z nichž na kollej

pražskou u sv. Klimenta 55, olomouckou 51, brnnskou s do-

mem novic 100, krumlovskou 22, chomutovskou 17, jindicho-

hradeckou 17 a kladskou 16 pipadalo.

Z dotených koUejí, k nimž po navrácení se Jesuit roku

1621. do ech nová sídla (residence) v Jiín a Msé pibyla,

zízena byla r. 1623. k rozkazu generála ádu Mutia nová pro-

vincie eská Societatis Jesu, obsahující kolleje a sídla v echách,

na Morav a v Slezsku se nacházející. Y tchto 7 kollejích

a 2 residencích Provinciae Bohemiae Societatis Jesu bvlo dle

*) Podrobnjší zprávy o tom jakož i o psobení Jesuit až do jejich

vypovzení r. 1618. ze zemí království eského obsahuje mj spis » Tova-

ryšstvo Ježíšovo v zemích království eského* (Praha 1873. Cena 50 kr.).

O innosti Jesuit po jejich navrácení se do ech od r. 1620. pojednáno

jest ve spise mém ^Reformace katolická v království eském« (Praha

1892. Cena 2 zl. 80 kr.). Oba spisy ty jsou na sklad v knihkupectví Dra

Frant. Bakovského.
1*



katalooii z r. 1625. úhrnem 288 clenu, mezi nimi 118 knzi.

74 scholastici (s. magisti), 54 fratres coadjutores, 29 novitii

scholastici a 13 novitii coadjutores (laici).

Od r. 1625.— 1633. pibylo k pedešlým sídlm sedm kollejí,

totiž Y Jiín (roku 1624.), v Kutné Hoe (1625.), v ]S'ovém

mst pražském (1628.), v Znojm, v Jihlav, v Xisé a Hlo-

hov, pak dm professní u sv. Mikuláše v Menším mst praž-

ském a šest residencí, totiž v Chebe, v Litomicích, v Žam-

pachu. v Opav, v Zahani a ve SAidnicich, takže r. 1633. ítala

provincie eská 1 dm professní, 14 kollejí a 6 residencí, v nichž

bylo 547 len, mezi nimi 202 knží, 172 scholastici (non sa-

cerdotes), 122 coadjutores a 51 novic.

R. 1636. vznikla koUej v Hradci Králové, kamž Jesuité

ze Žampachu pesídleli. R. 1643. zízeny byly nové koUeje

y Litomicích, v Opav a v Kromíži, r. 1644. koUej y Kla-

tovech, r. 1650. koUeje z dosavadních residencí v Chebe a v Bez-
nici, taktéž r. 1652. v Zahani a Svidnících, potom r. 1653. kol-

lej v Teli, takže- r. 1653. byly v provincii eské 23 kolleje

se 628 leny, mezi nimi 322 knží.

R. 1747. vzrostl poet len bratrstva Ježíšova v provincii

eské na 1295 osob, které žily v 43 sídlech, mezi nimiž byl

1 dm profesní, 27 kollejí a 15 residenci. Z tchto se na-

cházely v echácli : dm professní (domus professorum) v Menším

mst pražském s gymnasiem, pak 12 kollejí, jmenovit u sv.

Klimenta v Starém mst pražském s konviktem a semináem,

u sv. Ignáce v Novém mst pražském, v Krumlov, v Cho-

mutov, v Jindichov Hradci, v Jiín, v Kutné Hoe, v Hradci

Králové, v Litomicích, v Klatovech, v Chebe a v Beznici:

k tomu 9 residencí, totiž v Libšicích, v Tuchomicích, v Opo-

anech, v Košumberku (na Chlumku), v Jeníkov Golov,
v Staré Boleslavi, v Tuí, na Sv. Hoe u Píbrami a v Bohu-

sudov. Tato 22 sídla ítala 621 len, z nichž v sídlech praž-

ských byly 233 osoby a z tchto 174 v kolleji staromstské

u sv. Klimenta. K vyten^^m sídlm pibyla r. 1757. ješt re-

sidence v Doupov. — Na Morav bylo (r. 1745.) kollejí 6,

zejména v Brné s domini primae pr obationis, v Olomouci s kon-

viktem a semináem, v Hradišti a v Jihlav, v Teli s domem
tertiae ýrobationis a v Znojm; pak residence v ejkovicích



(Tuanech) a missí v Novém Jiín. V tchto osmi sídlech mo-

ravských žily 402 osoby ádu jesuitského, z nicliž na Brno 181

a na Olomouc 145 pipadh). — V Slezsku bylo 9 koUejí, totiž

v Kladsku, v Opav, v Nise, v Hlohov. v Zahaiii. vo Vrati-

slav, ve Svidnících, v Lehnici a v Opoli
;

pak 4 residence,

totiž v Jemeticích, v Tšín, v Hirschberg-u a ve AVartenbergu

;

mimo to missie v Behu a v Tarnovicích. Y tchto sídlech

slezsky-ch bylo (r. 1745.) 196 leníi bratrstva Ježíšova. Avšak

odtrhnutím hrabství Kladského a vtšího dílu Slezska od krá-

lovství eského mírem Yratislavskfm a Drážanském (r. 1742.

a 1745.) odpadla sídla jesuitská v Slezsku od jesuitské provincie

eské mimo kollej opavskou a residence tšínskou a jemetickou.

R. i773>^ když ád jesuitský dle papežské bully, od cí-

sae Josefa 11. 21. ervence r. 1773. potvrzené,*) byl zi^usen,

ítala provmcie eská Societatis Jesu 32 sídla (20 kollejí

a 12 residencí), v nichž bylo 1071 len, mezi nimi 5 con-

sultores provinciae, 594 sacerdotes (z nich 44 v missiích), 250

magisti scholastici (non sacerdotes) a 222 fratres coadjutores;

mimo provincii bylo 54 knží, totiž 29 missioná (z nich 18

v Sasku, 1 v Sedmihradsku. 1 v Polsku a 9 v Asii, Africe
v-

a Americe), 21 kaplanu polních a 4 knží ve Vídni a v ím.
Z tchto všech clenu bylo v Cechách: 43 missioná. pak v 13

kollejích a 9 residencích 588 osob, totiž v kollejích : u sv. Kli-

menta v Starém mst pražském 164, v Menším mst pražském

33, v Novém mst pražském 23, v Krumlov 25, v Chomu-

tov 29, v Jindichov Hradci 26, v Jiín 45, v Kutné Hoe
33, v Klatovech 38, v Hradci Králové 26, v Litomicích 18,

v Chebe 20 a v Beznici 27; pak v residencích: v Boleslavi

Staré 8, v Doupov 4, na Sv. Hoe 3, v Jeníkov 4, v Ko-

šumberku 7, v Libšicích 20, v Bohusudove 20, v Tuchom-

icích 4 a v Opoanech 10. — Na Morav bylo v 6 kollejích

a 1 residenci 372 len bratrstva Ježíšova, totiž v Brn 112,

v Olomouci 128, v Hradišti 42, v Jihlav 24. v Teli 29. ve

Znojm 31 a v residenci tuanské 6, pak 4 missionái. —
V Slezsku bylo téhož asu 40 len, totiž v koUeji opavské 24,

*) eský peklad její vydán r. 1873. s názvem ^Zrušení ádu je-

suitského r. 1773. od papeže Klimenta XIV«. (Dostati lze v knihkupectví

Dra Frant. Bakovského. Cena 20 kr.)
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v residenci tšínské 10 (z nicli 5 missioná) a t residenci je-

nietické 6 (z nich 2 missionái).

Z uvedených sídel propuštni byli po zrušení ádu S. J.

všichni jeho údové, z nichž ti, kteí již byli posvceni, stali se

knžími svtskými (tak eení exjesuité) s roním vV-služnfm

200—300 zl. ; ostatní všichni laici sprostui byli slibu svých a

dostávali výslužné ron po 150 zl. Mnozí exjesuité však nastoupili

již 1. listopadu r. 1778. úad uitelský pi universit, zvlášt

pak pi gymnasiích bývalých kollejí, z nichž praefektum vy-

kázáno bvlo služné po 400—500 zl. a professorm po 350 až

400 zl. z fondu studijního. — Toto výslužné obnášelo v echách
r. 1777. v jedné summ 123.796 zl. 15 kr., z ehož pipadlo

na služné uitel pi universit a gymnasiích 35.600 zL. na

výslužné exjesuit pi správ duchovní 10.509 zl. 50 kr. a na

výslužné ostatních exjesuitu a laiku 77.686 zl. 25 kr. (Arch.

místodrž. F. II. 87.)

Veškero jmní a statky zrušených kollejí*) bývalé jesuitské

provincie eské pipadly vedle cis. resolucí ze dne 17. záí

1773. a 25. ervna 1774. k fondu siitdijiiímu, z jmní toho

nov zízenému, avšak vyhrazeny byly z nho ásti fondm ná-

boženskému a nadanímu náležející. Statky pak odevzdány byly

c. k. administraci statku komorních, od níž jesuitské statky

v Cechách již 16. listopadu roku 1774. odhadnuty byly za

6.413.254 zl. 15 kr.. vynášely však fondu r. 1777. jenom

129.543 zl. 28% kr. (Arch. místodrž. F. II. 87.)

() veškerém jmní a statcích sídel jesuitských v bývalé

provincii eské podáváme v následujícím zprávy obšírné, er-
pané z král. desk zemských (D. Z.), z knih msta Prahy, pi
dskácli zemských uložených (Libri conti*actuum), z knih grun-

tovních vinohradskV-ch a z archivu místodržitelského.

*) Dle ustanovení zakladatele ádu Societatis Jesu dovoleno bylo

jednotlivým kollejím. k vyuování mládeže založeným, nabývati statk

pozemských a míti stálé píjmy; naproti tomu lenové domu proessního.

sloužící jenom Bohu a peující o blaho lidu duchovní i tlesné, poukázáni

byli, jako jiní žebraví ádové, na almužny píznivc svých.



A. Jesuitská sídla v Cechách.

I. Kollej II sv. Klimenta v Starém meste pražském
a residence její v Libšicích, v Tuchomicích,

v Opoanech a Staré Boleslavi.

K zízení této kolleje daroval král Ferdinand I. Jesuitm

r. 1556. klášter Dominikánúv u sv. Klimenta v Starém mst
pražském se vším píslušenstvím a vykázal k jejímu vydr-

žování a k úplnému založení kolleje roní dchody 2.150 kop mlš.

Tyto píjmy zarueny byly Jesuitm král. listem (zlatou

bullou), od Ferdinanda I. dne 18. bezna r. 1562. dan^m a od

Maxmiliána II. dne 18. kvtna r. 1567., též od Rudolfa II. dne

1. dubna r. 1581. schváleném, takto:

1. Ze statk bývalého kláštera oj bínského (Ojvín, v mark-

rabství Lužickém ležící) odvádti se mlo od jejich držitel ron
1.400 kop mís. Tuto summukolleji vydávati povinna byla obec Zi-

tavská, kteréž statky ojbínské od Maxmiliána II. r. 1574. byly pro-

dány, ze summy 23.000 kop mís za n nedoplacené.

2. Z král. komory eské dáváno býti mlo kolleji ron 300

kop mís. Za upuštní od tohoto deputátu král Maxmilián II.

propjil majestátem, daným r. 1573. v pondlí po nedli Jubi-

late, kolleji pražské do vle své dvr Kopaninu, který Izaiáš

YeJík vedle jiného statku svého v pokut propadl. Týž dvr
Kopaninu propustil a na vždy penechal Jesuitm Rudolf 11.

listem, daným v úterý po památce sv. Filipa a Jakuba r-

1581., na ten spsob, aby jej jenom s král. povolením prodati

smli, platy pak, které z ddin k témuž dvoru náležejících vy-

cházely, totiž kapitole kostela hradu pražského 7 gr. m. a kon-

ventu kláštera sv. Tomáše v Menším mst pražském 26 gr. m.,

pejal král na sebe tak, že potom z ungeltu královského v Starém

mst pražském byly vydávány. (D. Z. 16.C. 25 & 22, D. 19 a 22.)

3. Z kláštera Dobroluku, v Dolejší Lužici ležícího, v}^-

cházeti mlo Jesuitm každoron 450 kop míš. Když pak

klášter dobrolucký s píslušenstvím Henrychovi Anselmovi Pro-

mnicovi z Promnic na Hoyerswerdu, cis. radovi a landvogtu

v markrabství Dolní Lužici, ddin byl prodán, král. listem

daným r. 1603., v úterý po sv. Prokopu od Rudolfa II. vy-

dáno bylo Jesuitm za plat pedešlý roních 450 kop. míš.



z král. úadu reiitmistrského 15.000 kop. mís. penz hotovycli

a zárove jim povoleno, aby ke kolleji své za ty peníze statek

pozemskf koupili. (D. Z. 16. C. 25: 22. D. 23. cc 131. O. 8.)

Potom 26. srpna r. 1616. král Matyáš uinil kolleji staro-

mstské nadání, jímž vykázal z pijmuv a dchod komorního

statku Chlumeckého Jesuitm ron 2000 kop. mís.: kdyby však

statek ten byl prodán anebo jinak postoupen, mla se kolleji

vyplatiti summa hlavní -10.000 kop. míš. k uložení na úroky

nebo k zakoupení statku. (D. Z. 138, J. 21.)

Tyto dchody koUeje u sv. Klimenta rozmnoženy byly

asem také znamenit<'mi dary, na hotových penzích Jesuitm

poskytovanými. Tak darováno bylo Jesuitm až do r. 1618. od

krále Rudolfa II. a od mnohVxh šlechtic katolickfch v jedné

summ 88.276 zl. rýn. hotových penz. Mimo to vnovala vdova

po Zdekovi z Waldšteina. Marie roz. z Marti nic r. 1598. k fun-

daci kolleje 7600 kop mís., které r. 1667. vyplaceny byly Je-

suitm od knížete Leopolda Viléma, markrabte z Baden a

Hochbergu, na jehož statcích (Mory, Vršovice a Obora) byly

pojištny. (D. Z. 132, G. 10 & 102, E. 11.) E. 1600. odkázala

vdova Markéta z Lobkovic kolleji 1000 kop míš. (D. Z. 129,

O. 1.) Též Oldich Felix z Lobkovic odkázal r. 1604. kolleji

4000 kop míš,, z nieliž 1500 kop na dostavení nového kostela

sv. Salvátora naloženo býti mlo, kterážto summa na statku

Beškovském pojištná nezaplacením úrokuv od r. 1604.— 1660.

na 11.820 kop 34 ,aT. a nákladem v té píin uinným na

17.003 kopy míš. vzrostla a r. 1660. od držitele statku Beškov-

ského. Jana hrabte z Rothalu, kolleji byla zaplacena. Také

seminái sv. Václava pro vychování chudých studentv odkázal

Oldich Fehx z Lobkovic 1000 kop. míŠ. na statku Bílin po-

jištných. (D. Z. 132, G. 9. & 28. J. 17 a 26.) Roku 1610.

pojištno bylo k ruce kolleje na statku Ždáe (kr. Plzeský)

1200 kop. míš., kteréž jí r. 1662. byly vyplaceny. (D. Z. 135,

D. 7.) R. 1648. odkázal Hynek Albrecht Mian z Klinšteina a

z Roztok kolleji u sv. Klimenta všecko jmní své na 25.000

kop. míš. vynášející. Z této pozstalosti, na statcích Ctinvsi,

Kižburku, Vesci a jiných pojištné, postoupili Jesuité dle po-

rovnání s Václavem Mianem z Klinšteina r. 1655. uinného,

témuž Mianovi pátý díl, totiž 5000 kop míš. (D. Z. 28, B. 3,



E. 24, J. 15. — 94, M. 8; 99. P. 25; 261, D. 23—309.

Q. 12.) R. 1649. odkázala Maria Maximiliána paní z Šternberka,

roz. hrabnka z Holienzoller, kolleji staromstské 300 zl. (D. Z.

256, B. 5.)

ás tchto hojných daruv, úhrnem 145.179 zl. rýn. vy-

nášejících, Jesnité naložili k rozšíení a vystavní kolleje svato-

klimentské. K tomn skoupili dle práva v základní listin jim

vyhrazeného všechny domy a grunty v okrsku kolleje, totiž:

R. 1577. koupen rozsáhlý dm, od starého kostela sv. Bartolo-

mje na západ (k mostu) ležící, na jehož míst s kostelem sv. Barto-

lomje spojeným vystavn byl chrám sv. Salvátora. — R, 1577.

koupen od Jana Fibika, truhláe, za 35 kop gr. eských kus

dvoru podle kolleje ležící za domem téhož Fibika. (Lib. contract.

coerul. 1, fol. 11.) — R. 1583. koupeny ti domy za 1800 zl.

rýn. — R. 1586. koupen od Anny Hylzovy z Semanína za

950 kop gr. esk. dm eený Pemyslovský, proti kostelu

Matky Boží na Louži mezi domem Zikmunda Kapra mladšího

z Kaperšteina a domem Kloukovic ležící. (Lib. contr. 1, 233.)

— R. 1586. koupen od Doroty Yítové kožešnice za 120 kop

gr. esk. dm v osad Matky Boží na Louži vedle fary kostela

sv. Eloi (Eligia) ležící. (Lib. c. 1, 242.) — R. 1588. pikoupeno

15 dom za 7060 kop. míš. — R. 1592. koupen od Jiíka

Repíka klobouníka za 287 V2 kop gr. esk. dm v kout vedle

kostela sv. Eligia ležící. (Lib. c. 1, 377.) — R. 1593. koupen

od Jakuba Menšíka z Menštejna na Mokropsech a Yonoklasech,

místosudího král. eského, za 1000 kop gr. esk. dm nárožní

proti mostu pražskému pi krchovu kolleje ležící. (Lib. c. 1, 401.)

— R. 1596. koupen od Mat3sa Ryttera jircháe za 700 zl. rýn.

dm nárožní vedle kolleje proti špitálu (Kižovník) ležící. (Lib.

c. 2, 55.) — R. 1598. koupen od Jana Yostrovského za 1000 kop.

gr. esk. dm u ervených Kíž eený s pivovarem a svršky

v Platnýské ulici vedle domu Zikmunda Kapra z Kapršteina

na rohu proti kru kostela sv. Eloi (Eligia) ležící. (Lib. c. 2,

89.) — R. 1598. koupen od Jiíka Podhorského za 300 kop.gr.

eských dum nárožní, v osad Matky Boží nad Louží vedle

domu chudého žákovstva (domus Pauperum) kolleje ležící. (Lib.

€. 2, 96.) — R. 1607. koupen od Pavla Srbeckého za 375 kop

gT. esk. dm v osad Matky Boží na Louži v kout za domem
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Zikmunda Kapra z Kaprsteina ležící. (Lib. c. 2. 417.) — R. 1621.

koupen od Anny vdovy po Ciprianovi Kaprovi z Kaprsteina

pozstalé za 1350 kop. ar. esk. dm v Platnfské ulici, u Sel-

vestrúv eený, vedle domu u Yostrovských ležící. (Lib. c. 3,

282.) — R. 1622. koupen od paní Ludmily Vratislavské a paní

Zuzany Radoovské, sester vlastních z Kaprsteina, za 750 ko-

gr. cesk. dm Rejšpanovský eený, proti 3Iatce Boží nad Louží

mezi domy kolleje (domus Pauperum) a u Srbenskýcli obou-

stranné ležící. (Lib. c. 3, 309.) — R. 1623. koUeji postoupen

byl zvodem pro summu 1050 kop mís. dluhu Jesuitm i s úrokem

povinných dm. vedle konviktu a kostela sv. Klimenta ležící,

po nékdy Janovi Minychovi pozstalý a Sabin manželce jeho

náležející. (Lib. c. 3. 325.)

K tmto domm, za 22.588 kop. mís. od Jesuit skou-

peným, dostala kollej darem nkolik domu v okrsku jejím

ležících, totiž: R. 1562. Ferdinand I. postoupil koUeji dum.

kterýž od vdovy Alžbty Uzdarské koupil k ubytováni kon-

viktistti, s kostelem farním sv. Bartolomje (D. Z. kvat. 16.

C. 25.) — R. 1579. daroval kolleji k ubytováni c/mdých stu-

dtijicich. Jan starší z Lobkovic a na Tocníku dum svj v osad

Matky Boží na Louži vedle domu Obrázkovic na rohu ležící,

jehož právem pro summu 1000 kop gr. cesk. na tom dom
(nkdy knze Baltasara opata Voseckého) jemu náležející zveden

i zmocnn byl. Dum ten Jesuité postoupili svolením Krištofa

Popela z Lobkovic r. 1586. Jeronýmovi A^odickovi zmnou za

dva jeho domy v okrsku kolleje mezi domy Víta kožešníka a

Fibika truhláe ležící, k jichž upravení pro chudé studující

Krištof z Lobkovic 1800 zl. vnoval a k témuž úelu r. 1587.

ješt pikoupil onen prostranný dum, který král Václav r. 1250.

vystavl a v nmž po delší as desky král. eského byly uscho-

vány. (Lib. contract. 1, fol. 233.) — R. 1593. daroval kolleji

král. místodržící Jií z Lobkovic starobvK- kostelíek sv. Eliaia

s domem vedlejším.

Všechny domy vytené, jichž bylo 32, s 3 kostely, 7 pro-

strannými dvory a dvma ulicemi Jesuité spojili v jeden celek

a vystavli na míst jicli asem budovu velikou, nynjší kollej

klementinskou.*)

*) Již r. 1577. vystavna byla nová ás Klementina o tech patrech.
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K této kolleji nabyli Jesuité, jimž teprve r. 1609. snmem
zemským povoleno bylo kupovati statky pozemské (D. Z. kvat. 189,.

O. 9.), znenáhla mnoho statk a dom, totiž

:

1. R 1567. koupili zahradu na Petíne za 430 kop. mís.,

pak r. 1570. hospodáství ve vsi Nebiisici za 350 zl. rýn.

2. R 1573. postoupen byl od krále Matyáše kolleji dvr
Kopanina oproti upuštní od roního dchodu 300 kop mís.

z král. komor}^, jak svrchu již jest uvedeno. (D. Z. 16, C. 25.)

Dvr ten Jesuité pipojili r. 1621. k statku Tuchomickému.
3. E. 1587. daroval nejvyšší purkrabí Jií z Lobkovic

Jesuitm k vydržování semináe chudých student jeden mlýn

s pozemky^ mající cenu 3000 zl.

4. R. 1594. koupila kollej pro seminá chudých studujících

v níž školy klenuté v pízemí, osm velkých síní pro musea v I. pate,

byty pro scholastiky ádu v 11. pate a pro svtské (laiky) v III. pate
zízeny byly. Potom r. 1578. vedle starého kostela sv. Klimenta založen

byl chrám sv. Salvátora, který z píspvk šlechty, pes 80.000 kop míš.

vynášejících, již r. 1602. byl dostavn a upraven, pak r. 1688. a 1640.

z nových píspvk nkterých šlechtic v presbyteriu ozdoben malbami

(obrazy Boha Otce a promnní Pán od dvorního malíe Jana Haringa

za 500 zl. rýn.) a prací plastickou (od architekta Karla Luraga za 900 zl.

rýn.). R. 1649. vystavena byla z daru hrabte Václava Michny 4000 zl.

rýn. kopule nad lodí chrámu na 4 sloupech s 8 okny ve dvou adách
nad sebou spoívající, plechem pokryta a bání pozlacenou s kížem špa-

nlským vysokým okrášlena a vnit pak prací plastickou ozdobena; po

sto letech však k návrhu jednoho jesuity (zedníka), jenž se beze vší pí-

iny obával, že kopule ta spadne, proti dobrému zdání zkušeného sta-

vitele hoejší ás její od polovice byla snesena; r. 1654. dokonena byla

vnitní i zevní stavba kostela tohoto pistavním pedsín (propylaeum)

u vchodu jeho. (Schmidl, Hist. Soc. J. IV. 1. & 2.) — R. 1600. založena

byla kaple vlaská (^kostel Nanebevzetí Panny Marie), která pak z píspvk
od Vlach v Praze žijících byla vystavna. — R. 1617.—1618. Jesuité

rozšíili kollej budovou novou, obsahující tyry prostranné sklepy, nad

nimi prostrannou jidárnu klenutou se sedmi velikými okny k jihu, v I. pate

dv velké sín klenuté pro musea scholastik a v II. pate sedm pokoj
k jich ubytování. — Potom r. 1654. položen základní kámen k nové stavb

kollegia, kteráž cis. nákladem od r. 1654.—1711. byla provedena. (Schmidl

IV. 2.) — Konen r. 1712.— 1715. vystavn byl na míst starého kostela

nynjší chrám sv. Klimenta, k jehož vystavní Jakub Hendrych Parádíš

sv. p. z Eschaide Jesuitm již r. 1688. jistinu 16.000 zl., kterou ml v Slezsku

za knížetem Olešnickým a Bernstadtským, postoupil a mimo to k témuž

kostelu hedvábné alouny ze tí pokojv odkázal. (D. Z. 146, M. 5.)
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z da]-u znaných dvr ve vsi Motolech h\iz Pj-ahv za 500 kop m.,

k nmuž r. 1595. pikoupila ]q^\q dvjiné živnosti t.^ \^(^0Vo]}:

potom ti vifiice (2 pod BílVmi horami jdouc k Motolm,

1 Y Zadních Šálkách ležící) za 585 kop mís. (Knihy viuohrad.

lib. 17, fol. 211: 18, fol. 44, 91 a 143); pak nkteré lesíky,

zahradv a louky; ale r. 1609. prodány bvlv tvto dvorv za

3000 kop mís. k potebám semináe.

5. K. 1600. darovala kolleji Marie Pernšteinská, roz. Man-

riquez z Laru, vdova po Vratislavu z Pernšteina a na Litomysh.

ddictví své za 7.200 kop koupené, totiž domy a zahrady pi

ece Tltav pod zámkem pražským, pod Bruskou až k šlachtat

královské ležící, se vším píslušenstvím. (D. Z. kvat. 129, G. 6.)

Tento statek (nynjší zahrada jesuitská) po zrušení ádu r. 1773.

pipadl fondu náboženskému.

6. R. 1606. darovala kolleji paní Marie Waldšteinová,

roz. z Martinic, vdova po Zdekovi z AValdšteina, stateek svj
v elákovicích (kr. Praž.), totiž sídlo neb hradiško s dvma
dvory poplužními v jeden spojenými s poplužím, též mlýn Šela-

kovsky eený s domem a dvma chalupami, jak to vše král.

majestátem bylo osvobozeno. Tento statek, k nmuž Jesuité pi-

koupili jeden dvr kmetcí v msteku Šelakovicích (elákovice),

na gruntech král. panství Brandýsského ležící a krmu ve vsi

Mstticích s ddinami, lukami a vším píslušenstvím, prodán

hyl od kolleje r. 1616. králi Matyáši za 22.000 kop míš. (D. Z.

kvat. 189, O. 8.)

7. P. 1606. koupila kollej u sv. Klimenta statek Bernartice

na Bechysku — tvrz a polovici msteka Bernartic s podacím

kostelním, dvorem poplužním, pivovarem, mlýny, pilou, rybníky,

též polovici vsi Podolí s mlýnem Podolským, pilou a ekou

Yltavou s mýtem, lesy a vším píslušenstvím, jak to nkdy
Petrovi Bechyovi z Lažan náleželo, od Anny Puchfelderové.

roz. Zelingerové z Hennersdorfu, mšky Starého msta praž-

ského, za 12.700 kop míš. (D. Z. kvat. 133, K. 11 c^c kvat. 180,

E. 17.) Po zrušení ádu r. 1773. pipadly Bernartice k fondu

studijnímu. (D. Z. kvat. 735, F. 7.)

8. R. 1621. dostala kollej cis. resolucí ze dne 27. bezna

vyhrazením škod v as vzpoury vzatých od císae darem

:

á) Dum Langenbrukovský^ též »u Daniel<x (jinak domus



1'^

Pleskiana«) reen<', v Starém mst pražském blíže mostu na

rohu proti kolleji ležící, po Mikuláši z Langenbruku konfiskovaný,.

v dluhu 5000 kop. mís. na témž dom Jesuitm pojištnýclu

kterýžto dum Jesuité r. 1624. prodali za 20000 zl. rýn. knížeti

saskému Juliovi Honrichovi, po nmž pak domem Saským byl

nazýván. (Lib. contrac. coerul. 3, fol. 28 a 285. — d) Statek

Sluhy ^ Ehrenfrido viz Berbisdorfu konfiskovaný, v summ 15.000

kop. mís.; dvr ve vsi Jenšteiné ])0 Abrahamovi Sixtovi z Otters-

dorfu král. komoe v pokut pi^-ipadlý, v summ 2000 kop. mís.,

pak dvr v Dechtarech Janovi Ledeckému z Granova v pokut
odatý, v summ 3800 kop. mís., kteréžto ti statky Jesuité

r. 1628. za 20.800 kop mís. Jiímu Beníkovi z Petersdorfu

prodali. (D. Z. kvat. 1-1-1, G. 17. a kvat. 153, L. 9 & 21.)

9. R. 1621. kollej koupila statek Kolesov (Kolíšov, kr.

Tábor, clom. Opaany), ves s dvorem poplužním a vším píslu-

šenstvím, za 3500 kop. mís. od Bohuslava Yostromíského

z Rokj^tníka ped jeho odsouzením. (D. Z kvat. 141, F. 15

a kvat. 292, A. 12.) Po zrušení ádu jesuitského statek ten

pipadl fondu studijnímu a prodán byl se statkem Opaany.

10. R. 1621. darována byla konviktu kolleje vinice Bašta

eená s domem v í^ovém mst pražském za špitálem sv. Bar-

tolomje v Podskalí ležící, po Janovi Peldimovském z Yýškoic

konfiskovaná
;
potom však vedle naízení král. komory ze dne

16. bezna 1641. po dlouhém zdráhání se Jesuitu r. 1656. na-

vrácena byla dcei Peldimovského Dorot Petržilkové. (Archiv

místodržit. C. 215, C. 15 & P. 7.)

11. R. 1621. dne 6. záí kollej staromstská koupila statky

Tuchoméice a Cicovice (Ceevice, kr. Praž.) od Otty Jindicha

sv. p. z Wartenberka za 36.000 kop. míš., z kteréžto summy
trhové darováno bylo Jesuitm od císae 10.000 kop na témž

statku odsouzenému Janovi Benjaminu Služskému z Chlumu

pojištných, pak 6000 kop odsouzenému Petru Pesíkoví z Ko-

márova náležejících. (D Z. kvat. 252, D. 9; kvat. 620, A 11

& 621, X. 14.) V Tuchoméicich méli Jesuité residenci pro

4 leny. Po zrušení ádu pipadly tyto statky fondu studijnímu.

(D. Z. kvat. 735, F. 7.)

12. R. 1621. dne 10. hstopadu kolleji u sv. Klimenta byly

postoupeny a cis. resolucí ze dne 13. kvtna 1623 v summ
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200.000 zl. ryn. na srážku fundace v summ 400.000 kop mís.

od císae téže kolleji udlené darovám^ statky tyto : a) panství

[/šf (Úštk. Ausclia, kr. Litoni.), panství LibéUce^ statek Jistérpy

(Jištrpy, Dížerpy, Girsdorf) a msteka Levín a Verneice

(Wernstadtl) odhadnuty se svršky za 91.504 kopy mís., též ves

Vrbice"^) odhadnutá za 9.500 kop mís., kteréžto statky všecky

Jií Yilém Sezima z Sezimova Ouští v pokut propadl: —
b) statky Rochov (Hrochov. Roche) a Técíjiéves (Tetschendorf).

Adamu Krištofii Sezmiovi ze Sezimova Ouští konfiskované a za

95.135 kop. mís. odhadnuté. (D. Z. kvat. 620, B. 21 & L. 30.)

Y Libšicích zídili Jesuité residenci pro 20 cleníi. — Ze statku

Libšického odvádlo se ron 2940 zl. kolleji Litomické,

(xirch. místodrž. F. II. 87.) — Vytené statky i s jin^^mi od

Jesuitu k nim pikoupeními pipadly po zrušení ádu k fondu

studijnímu. (D. Z. kvat. 735, F. 7.)

13. R. 1(321. vedle naízení knížete z Lichtenšteina ze

dne 23. listopadu postoupeno bylo od cis. rychtáe msta Mostu

osm vinic, tyem mšanm tam konfiskovaných, k ddinému
držení a užívání Jesuitm u sv. Klimenta náhradou za fundaci,

dle které se jim každoron 6 sud vína deputátu vydávati

nalo. a na porážku 24 sudu vína na týž depntát jim zadržalého.

Za to Jesuité odekli se dotené fundace, a naproti tomu od

král. komory pevzaty byly všecky dluhy na tch vinicích

vzící. (Arch. místodržit. C. 215, E. 4.)

14. R. 1622. darován byl od císae kolleji k chudému domu

(seminái sv. Yáclava) dum Svihovský se zahradou^ blíž pívozu

pod hradem pražským u Vltavy ležící, s kostelíkem sv. Petra,

libitovem a okrskem, po Ferdinandovi Svihovském z Ryzmberka

konfiskovaný a za 3000 kop. míš. odhadnutý, který teprve

r. 1656. jesuitm pro seminá sv. Václava do desk zemských

byl vložen. (D. Z. kvat. 152, M. 4.)

15. R. 1623. Jesuité koupili ke kolleji sv. Klimenta statek

Borovany (dom. Opaany, kr. Táb.) — tvrz a ves B. s dvorem

*) Ze vsi Vrbice, k panství Libšickému ponechané, ml vycházeti

ke kosteki, škole a špitálu v mst Litomicích úroní plat: avšak teprve

r. 1697. uvolila se kollej u sv. Klimenta za tento plat až na ten as
zadržalý zaplatiti obci Litomické pro v/dy 2.100 zl. rýn. (D. Z. kvat.

404, P. 12.)
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poplužním, pivovarem, mlýnem a vápenicí, píil msteka Bei-

nartic a vsi Kakov, Podolí (díl) s dvorem poplužním a Siiín

s krmou, ekou a pívozem — od Oldicha mladšího Bechyn

z Lažan za 14.000 kop mís. (D. Z. kvat. 141, K. 14 a kvat. 292,

J. 26.) Po zrušení ádu pipadl ten statek k fondu studijnímu.

(D. Z. 735, F. 7.)

16. K. 1630. cis. resolucí danou dne 25. dubna postoupen

byl kolleji u sv. Klimenta na srážku 50.000 zL, od ní k po-

tebám váleným r. 1623. pjených, statek Pokratice^ tvrz

a ves s píslušenstvím, po Janu Kechelovi (Kochel) z Hollen-

šteina konfiskovaný, za 11.988 kop mís. (D. Z. kvat. 143, jS^. 2.

& kvat. 297, F. 28.) Tento statek pipojili Jesuité k panství

Libšickému, s nímž po zrušení ádu k fondu studijnímu pi-

padl. (D. Z. kvat. 735, F. 8.)

17. K. 1638. postoupeno bylo Jesuitm u sv. Klimenta pan-

ství Kostelec nad Orlicí — zámek a msteko s 3 dvory poplu-

ž nimi a vesnicemi — , které jim od Kašpara svob. p. z Gramb dle

kšaftu jeho bylo odkázáno *) a rozsudkem nejvyššího soudu ze

*) Kašpar sv. pán z Gramb na Kostelci, Pottenštein a Vamberku, cis.

plukovník odkázal r. 16:^3. dne 1. ledna veškeré statky a jmní své nezleti-

lému synu svému Kamillovi Norbertovi, dcerám pak svým Františce Magda-

len a Eleonoe Barboe po 10.000 kop. mís. a seste své Františce pro-

vdané de Ronne dvr v Jedlin a ves Klemnou s mlýnem a píslušenstvím
;

kdyby však dotený syn v letech dtinských zemel, ustanovil Gramb, aby

pipadlo panství Pottenšteinské dcei Františce a panství Vamberské dcei

Eleonoe, panství však Kostelec s mlýnem Jesuitm u sv. Klimenta v Praze,

kteíž i kostel nový v Kostelci ve správ své míti mli a na nž i ddický

podíl jedné neb obou dcer, kdyby ped provdáním anebo vstoupením do

kláštera zemely, pejiti ml. (D. Z. kvat. 144;. L. 24.) — Po smrti Grambov

(t 21. dubna r. 1633.) obdržela vdova po nm bez podílu pozstalá Magdalena

roz. Reichlovna, potom opt provdaná Stossová, na odpor a žádos svou

vedle cis. resoluce 3. dubna r. 1634. tvrtý díl z pozstalosti jí náležející,

v kterémž r. 1636. zvdna byla do statku Vamberku, od Gramba od-

kázaného dcei Eleonoe, kteréž za to náhradou postoupena byla Lhota

Žalmanova. (D. Z. menší kvat. 40, D. 31.—33.) — Po smrti nezletiletého

syna Grambova (f 31. srpna r. 1636.) povolen Jesuitm dne 13. záí

r. 1636. zvod do statku Kosteleckého, avšak odporovala tomu dotená

vdova Grambova, kteráž ddictví dítek svých jakožto jejich porunice

spravovala, a nechtla panství Kostelecké postoupiti Jesuitm, jimž však

rozsudkem nejvyššího soudu ze dne 16. ervna r. 1638. bylo pireno.

D. Z. menší kvat. 40. D. 33. G. 17.)
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dne 16. ervna r. 1688. prireno ; potom r. 1640. odevzdán jim

vedle cis. resoluce ze dne 1. íjna r. 1640. též statek Lhota
v

Zal'ma7iova po dcei G-rambov Eleonoe v msíci ervenci

r. 1638. zemelé. — Jesuité pikoupili r. 1652. dva dvory k pan-

ství Kosteleckému, jehož se potom ujímal manžel dcery Grani-

bovy Františky, Yáclav Záruba z Hustian tak, že mu cis. po-

volením ze dne 20. íjna r. 1667. od Jesuit za 65.000 zl. bylo

prodáno. Za vytenou summu trhovou Jesuité koupili si dle

cis. poruení jiné statky, totiž Prhonice, pak vesnice Kepory.

Kopaninu, Novou Yes a Zlíchov k statku Tuchomickému
a Yodochody. (D. Z. 389. K. 1.)

18. K. 1638. koupila koUej u sv. Klimenta rozsáhlou vínict

s domem, polem a vším píslušenstvím, pod kostelem sv. Apol-

iináe na Vtrov v Novém mst pražském ležící, od hrabte

Oktaviana Ychynského z Ychj^nic a z Tetova za 6500 kop mís.

(Yinohradské grunt, knihy, Lib. contr. 20. fol. 423.) Po zrušení

koUeje tato vinice (ke konviktu náležející) upravena byla za

botanickou zahradu a r. 1777. za 4000 zl. odhadnuta. (Arch.

místodrž. R JI. 87.)

19. R. 1644. odkázal Rafael ]\ínišovsky ze Sebuzína kolleji

sv. Klimenta vinici eenou r>Maza7iá<í u Litomic, kterou

pak kollej ta postoupila kolleji litomické smnou za cás

gruntu Oušteckého (Auscha). (D. Z. kvat. 148, L. 25.)

20. R. 1644. koupila kollej u sv. Klimenta diun nkdy
Oustecký neb Sezimv eený, proti klášteru sv. Jiljí v Starém

mst pražském ležící a již sboeništ, za 1158 zl. 57 kr. rýn.

od Jana Benjamina Beníka z Petersdorfu. (D. Z. kvat. 303,

F. 30.) Od tohoto prostoru vedle domu Tí kalich proti sv. Jiljí

ležícího a k seminái sv Yáclava pipojeného Jesuité odprodali

r. 1702. místo šíky 3 sáh a 1 lokte a délky 7 sáh 2 lokte,

od rohu Tí kalichv až ke koln kolleje ležící, Yáclavu Ignáci

Yratislavovi z Mitrovic k domu jeho u Tí kalich za 50 zl. rýn.

(D. Z. kvat. 409, E. 18.) Po zrušení ádu pipadl svrchu dotený

dm (. p. 539. stár.) s nádvoím eskému fondu studijnímu.

21. R. 1649. odkázal Jaroslav Boita z Martinic kolleji

sv. Klimenta statek Voko (Oko, dom. Tuchomice), totiž starý

zámek pustý Yoko s dvorem poplužním, ves Yoko s krmou,

mlýn nájemní, vše pusty, s ddinami, Inkami, rybníky, lesy a vším
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píslušenstvím, tak aby Jesuité za to povinni byli v dom svém

chudých studentu tri mládence, poddané každélio pána domu

Smeíenského, za vhistní alumny chovati a sami je tam stravou,

odvem a knihami potebnými náležit opatovati až do vy-

svcení jich na knžstvo a dosazení za kaphmy a faráe na

koUatury a statky Smeenský a SlanskV'. (D. Z. kvat. 256,

B. 10 & 13.) Z tohoto statku, majícího cenu 18.000 zL rýn.,

platil rektor koUeje na dotené ti alumny ron 240 zl. Dle

ustanovení hrabte Jiího z Martinic ze dne 21. ervna r. 1551.

penesen byl statek \^oko od domu Pauperum ke konviktu

sv. Bartolomje a poet stipendist snížen byl na dv místa.

(D. Z. kvat. 550, E. 26.) Po zrušení ádu jesuitského spojen

byl statek Oko s Tuchomicemi a odevzdán eskému fondu

studijnímu. (D. Z. kvat. 735, R 7.)

22. R. 1649. koupihi koUej u sv. Klimenta od Doroty

Bukové za 400 zl. rýn. vinici » Vokocná« eenou, u sv. Pankráci

pi silnici ležící a 7 korc míry držící, kterou pak Jesuité

r. 1703. prodali za 400 zl. rýn. Janu Jiímu Linkertovi, mšanu
a chirurgu Nového msta pražského. (Knihy grunt, vinohradské,

Lib. contract. 21, fol. 209 & 24, fol. 554.)

23. R. 1645. koupen byl od kolleje sv. Klimenta pro

seminá sv. Václava statek Síedokliiky^ po pann Johann

šlechtin z Kolovrat pozstalý a pro dkiliy prodaný — totiž

tvrz Stedokluky s pivovarem, mlýnem a dvorem pophižním,

dvory poplužní v Zájezdu, v Knžovsi a v Kozinci s poplužím,

s lesy, rybníky a vším píslušenstvím, též vsi Stedokluky,

Dobroviz, Chejnov a Kozinec, dílem vsi Yelký Knževes a Bloky

s jedním chalupníkem, rybáem, dílem eky ve vsi Libezicích

s krmami výsadními a všelijakými spravedlnostmi, jak to r. 1630.

dotená šlechtina z Kolovrat od Julia Hendrycha, knížete sa-

skélio, za 63.000 zl. koupila — za 75.000 zl. rýn., kterážto

summa Jesuitm poražena byla z fundace 60.000 kop míš. do

téhož seminaria vykázané na statcích po Severinovi Tahlovi

z Horšteina pozstalých. (D. Z. kvat. 298, M. 21. & kvat. 306,

E. 18.) Po zrušení ádu pipadly Stedokluky k studijnímu fondu

nadanímu. (D. Z. kvat. 735, K. 28.)

24. R. 1647. pikoupila kollej k zahrad jesuitské (viz

sub. 5.) vinici za hradbami novými a domy u Písecké brány

Bílek: Statky a jméní. 2
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ležící od Daniele Kapra z Kapr^^teina za -450 zl. rviL (Vinohrad,

kn. Lib. eontr. 22. fol. 8.)

25. K. 1650. koupili Jesuité u sv. Klimenta od konventu

dominikánského kláštera sv. Máí Majdaleny v Menším mst
pražském statky Heiiikovský a Helvikovský V ve vsi Pokraticích

u Litomic za 6000 kop mís. a pipojili je se statkem Pokrati-

cemi k panství Libšickému. [D. Z. kvat. 40^. Iv. 20.)

26. R. 1652. postoupen byl kolleji u sv. Klimenta pro

konvikt sv. Bartolomje statek Chvály (okr. Karlín) od Jana

Daniele Kapra z Kapršteina pro neplacení úroku roních 900

kop míš.. po mnohá léta zadržalfch ze summy 15.000 kop mís.,

na témž statku jesuitské kolleji pro alumnát pojištné. (D. Z.

kvat. 141. E. 28.) Po zrušení ádu pipadl týž statek r. 1783.

nadanímu fondu studijnímu. (D. Z. kvat. 735. K. 28.)

27. R. 1654. koupila kollej u sv. Klimenta ddinu svo-

bodnou, Hauskovskou eenou, mezi Litomici a Pokratici ležící

a 52 korce míry pražské držící, za 500 zl. rýn. od Simona

Petra Aiilíka z Tebnic a pipojila ji se statkem Pokratickým

k panství Libšickému. (D. Z. kvat. 309, L. 24.)

28. R. 1656. odkázala Ludmila z Trnce kolleji všecko

jmní sve. k emuž náležela též vifiice (10 72 korc.) ^Mazafi-

kovská< eená, na Vysokém blíž Radlic ležící. Tuto vinici

zpnstlou prodali Jesuité r. 1676. Matouši Strahlovi za 450 zl.

rýnských. (Vinohrad, kn. Lib. contr. 22, fol. 414 a 418; 23,

fol. 244.)

29. R. 1658. kolleji u sv. Klimenta pro konvikt sv. Barto-

lomje zastaveny byly od Václava sv. p. Michny v dluhu 3000 zl.

k nadání alumnátu od Ferdinanda II. vykázaných (D. Z. 97,

K. 14.) statek Hhibocepy a dvr Klukovict\ kteréž pak témuž

konviktu r. 1667. právem zástavním vedle král. reskriptu ze

dne 26. íjna r. 1672. byly postoupeny a cis. povolením ze dne

2. íjna r. 1717. za vlastní ponechány podle vyrovnání s viteli

Michnovskými za zaplacení 16.000 zl. doteným vitelm. (D. Z.

kvat. 493, O. S c^: 10.) Po zrušení ádu jes. pipadly Hluboepy,

r. 1793. za 14.137 zl. 20 kr. odhadnuté, k nadanímu fondu

pro studenty. (D. Z. 688, D. 14 .V 735. K. 24.)

^) Rozsah tchto statk jest ve spise mém »Dji)iy konfiskací «.
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30. K. 1659. koupili Jesuito u sv. Kiiinonta pro kollegium

alunmu a konviktist k vystavní prostranného konviktu: a) Dm
Aidikovský v Starém mst pražském ležící, též zboeništ

v koutu vedle téliož domu a jiná dv místa, proti domu Paí-

zovic ležící, s ním spojená za 6500 zl. rvn. od synu a ddic
Simeona Petra Anlíka z Tebnic. — b) Dum y^u Hoejších^

eenV', v Starém mst pražském vedle domu Eyvolovského

a Aulikovského z obojí strany ležící, se vším píshišenstvíni,

jak jej Václav A>šín z Klai-enburku od paní Lidmily Hoejší

kšaftem odkázaný ml, od ddic Yyšínových, paní Majdaleny

Petrákové, roz. Výšinové, její sestry panny Roziny Anny Vý-

šinové a bratra jejich Karla Výšina, za 2400 kop míš. Za po-

volení obce Staromstské k propuštní obou dom jak Aulikov-

ského tak A^yšínovského z rukou mstských a z šosu, jak se

íká »ad manus mortuas«, uvolili se Jesuité náhradou navrátiti

k ruce obce Staromstské obligaci na 2000 zl. rýn. (na níž se

však již 1778 zl. 20 kr. zaplatilo), tedy z ní restující nedopla-

cenou summu kapitální i se vším úrokem zadržalým; pes to

ješt prominuli Jesuité obci Staromstské úrok v summ
1080 zl, rýn., z 9000 zl. od obce témuž konviktu povinnova-

ných ; což vše cis. resolucí ze dne 24. bezna r. 1660. bylo

schváleno. (Lib. contract. coerul. 4, fol. 411—416.) Pi konvikte

sv. Bartolomje z tchto dom vystavném zbudovali Jesuité

okolo r. 1700. též kostel sv. Bartolomje. Po zrušení ádu jes.

pipadla všecka stavení konviktu sv. Bartolomje k nadanímu
fondu studijnímu. Tato stavení konviktu obsahovala devatero

oddlení, totiž kostel sv. Bartolomje a osmero dom (dle plánu

Lib. contract. rubro 21, fol. 190 piloženého). Z tchto dom
prodáno bylo r. 1785. od c. k. administrace statk komorních

k ruce fondu nadaního : a) Patero dom o dvojím poschodí

(dle plánu oddleni 2, 3, 7, 8 a 9) s vží, dvorem a 4 dvorky,

sklepy (z nichž jeden pod kostelem sv. Bartolomje) a jiným

píslušenstvím koupil za 7905 zl. pražský mistr truhláský Josef

Peigl, který tyto doiny r. 1787. spojil v jeden dm, pod

ísl. p. 942 (nyní 291) v Konviktské ulici ležící a do ulice

Bartolomjské dosahující, za 18.300 zl. odhadnutý. (Lib. contract.

21, fol. 190 & 193.) Tento dm r. 1823. do pozstalosti paní

Alžbty Feiglové náležející koupil advokát JUDr. Josef Likawec

2*
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za 30.044 zl. stíbra. (Lib. c. 45, 232.) — b) Jeden dum (dle

doteného plánu oddlení 4.) s dvma pokoji v 1. pate, s dvorkem,

sklepem a 2 skladišti koupil pražskV' truhlá Václav Xistl za

745 zl. Tento dum pod ísl. p. 941 (nyní 292) v Konviktské

ulici ležící prodán byl r. 1791. od vitel Xistlových za 1508 zl.

Josefovi Feiglovi a jeho manželce Alžbt
;
po jejíž smrti jejímu

sjmovi Františku Feiglovi za 10.062 zl. stíbra byl postoupen.

(Lib. c. 21, fol. 321: 23. fol. 283 a 45, fol. 187.) — c) Díl

bývalého konviktu (dle plánu doteného oddlení 5. a 6.), za

kostelem sv. Bartolomje v Konviktské ulici pod ísl. p. 293

ležící, postoupen byl vedle cis. listu ze dne 28. íjna k úelm
c. k. knihtiskárny školních knih, která se tam podnes nachází,

a jest pro studijní fond dne 9. íjna r. 1871. do desk zemských

vtlen. (D. Z. Kniha hlavní lit. G. XVII. 105.) — d) Poslední

ás bývalého konviktu, kostel sv. Bartolomje (dle plánu do-

teného oddlení L) mezi domy .. p. 291 a 308 v Bartolo-

mjské uhci ležící, zstal od r. 1785. zamený a prodán byl

teprv r. 1853. od c. k. finanní prokuratury vedle vynesení

c. k. ministeria kultu a vyuování ze dne 23. ervence r. 1850.
-í r* -- /~k

. y7q^ k ruce fondu studijního (Xormalschulfond) za 4736 zl.

stnbra Gabriele sv. paní Thysebartové s tou výmínkou, aby

k úelu kat. církve byl obiácen. E. 1860. darován byl týž

kostel Congregací sester III. ádu sv. Františka k opatrování

nemocných. (D. Z. kniha hlavní G. XIV. 241 <fc 242.)

31. R. 1660. obdrželi Jesuité u sv. Klimenta, jimž roku

1648. Hynek Albrecht Mian z Klinšteina a z Rostok veškeré

jmní své odkázal, tímto ddickým právem a právním odhadem

statek Vesec (Vesce, kr. Hrad.), totiž tvrz a dvr poplužní Vesce

s ddinami, lukami. štpnicemi, rybníky, lesy, lidmi osedlými,

krmou výsadní, s tetím dílem kollatury kostela filiíUního

sv. Petra a Pavla, se všemi svršky a nábytky, jak toho nkdy

Jan nejstarší Hubryk z Hennersdorfu v držení a užívání byl.

Tento statek prodali Jesuité kolleje u sv. KUmenta r. 1660.

koUeji královéhradecké za 3500 zl. rýn. (D. Z. kvat. 399, M. 17.)

32. R. 1661. (hio 18. ledna koupila kollej u sv. Klimenta

díl vsi Vedlice (kr. Litom., dom. Libšice) s píslušenstvím, jak

to od krále VácLava kolleji Václavské, pi universit pražské
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r. 1380. založené, bylo darováno, za 2400 zl. rvn. od rektora

magnif. university pražské a od starších fakulty právnické

a lékaské a pipojila jej k panství Libšickému. (D. Z. kvat.

313, E. 3.)

33. K. 1661. koupili Jesuité u sv. Klimenta od fakulty

právnické a lékaské akademie Karlovy kapli Betlémskou V
s právem patronátním i s kolleji sousední Nazaretskou a Lau-

danovou dskami zemskými se ídícími (avšak bez vesnic, polí

a plat k nim náležejících) za 3200 zl. rfn. (Vinohrad, knihy,

Lib. contract. 28, fol. 206.), kteréž pak r. 1690. mšanm od-

prodati se uvolili proti povolení obce k postoupení domu Knechtov-

ského od kláštera Plasského kolleji u sv. Klimenta pro seminá

sv. Václava. (Knihy grunt. Star, m. praž. Lib. contract. 2, fol.

370—376.) Po zrušení ádu jes. pipadla kaple Betlémská, se

semináem sv. Václava spojená, i s jistinou fundaní 2055 zl.

fondu náboženskému. Když pak r. 1783. vedle poruení císae

Josefa II. seminá sv. Václava byl zrušen, stržena byla r. 1786.

kaple Betlémská, takže z ní nezbylo nic, než prázdné místo,

upravené za kolnu na díví, mimo dvoje sklopení bývalé sakristie.

Tato kolna prodána byla r. 1802. od c. k. správy statk státních

vedle dekretu král. gubernia ze dne 18. bezna r. 1802. k ruce

fondu náboženského veejnou dražbou Janovi Spalkovi a jeho

manželce Ann za 4201 zl. (avšak bez doteného dvojího sklopení

bfvalé sakristie, již pedtím za skladišt odprodaného) s tou

výminkou, aby kupující místa toho neužíval více za ohradu na

díví, nýbrž k vystavení dom s východem na námstí Betlémské.

Špalek prodal r. 1818. toto místo pod cis. p. 255. ležící za

5000 zl. st. Janovi Havránkovi, pražskému kupci a obchodníku,

od nhož je r. 1836. k vystavní velikého domu koupil František

Kopiva za 7000 zl. stíbra. (Lib. contract. rub. 42, fol. 235

& lib. 55, fol. 29.)

34. B. 1665. dne 20. listopadu koupili Jesuité u sv. Kli-

menta díl vsi Nucnice (kr. Litom. dom. Libšice) u Labe ležící

se vším píslušenstvím od obce Litomické za 4000 kop míš.

a pipojili jej k druhé své polovici téže vsi k panství Libši-

*) Tato kaple postoupena byla Jesuitm od císae Ferdinanda II.

již r. 1622. s akademií Karlovou, potom však r. 1638. císai s akademií

opt navrácena.
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ckémii náležející. (D. Z. kvat. 31ó, Q. 15.) Po zrušení rádu

odhadnuta byla ves Xunice r. 1774. za 61.780 zl. rfn. (Arcli.

místodrž. F. II. 87.)

35. R. 1666. koupila kollej u sv. Klimenta statek Libécho-

vicky (dom. Tuchomrice) — tvrz Libocboviky s dvorem po-

plužním, ovínem, chmelnicí, vinicí, 2 krmami v\'sadními,

niivnem a rybníky, též vesnici Holá eenou s píslušenstvím —
od paní Anny AValderové, rozené Devitové z Lilienthalu, za

8000 zl. rýn. (D. Z. kvat. 316, H. 25.) Po zrušení ádu jesuit,

pipadl tento statek eskému fondu studijnímu a povolením

c. k. eského soudu zemského ze dne 1. prosince r. 1832. pi-

vtlen byl se statkem Letky k panství Tuchomickému. (D. Z.

kvat. 735, E. 7 & K. 24 a kvat. 1137. E. 25.)

36. R. 1666. koupila kollej u sv. Klimenta stateek Letky

(dom. Tuchomrice), sídlo a vesniku s dvorem poplužním a vším

píslušenstvím, se svršky a zásobami za 5000 zl. rýn. od plno-

mocník ddice Kristiána Yiléma markrabího Braniborského.

(D. Z. kvat. 317, B. 8.) — Ostatn viz statek Libocboviky . 35.

37. R. 1667. prodala kollej jes. u sv. Klimenta Simeonbvi

Trunsovi z Trnu za 1400 zl. rýn. diivi yyu Pekárk ^< od staro-

dávna eený, na Koském trhu v Xovém mst pražském

vedle domu u Maovských a na rohu ulice Kvtonské proti

domu u Holovských z druhého rohu téže ulice ležící, s hvozdem,

humnem, sladovnou, pivovarem, zahrádkou a jiným píslušen-

stvím, jak to kollej staromstská po pann Ludmile z Truové

testato zddila. (Lib. contract. virid. 17. fol. 83.)

38. R. 1668. koupila kollej jes. u sv. Klimenta druhý díl

statku Snédovského (Sndovice, kr. Litom.), totiž tvrz Sn-
dovskou s dvorem poplužním, krmou výsadní, s lidmi pod-

danými, polmi, lukami, mlýnem, pivovarem, vinicí a vším pí-

slušenstvím za 5000 zl. rýn. od Zdeka Ferdinanda Ylka

z Kvítková. (D. Z. kvat. 317, G. 2.) Týž statek prodala kollej

r. 1672. Danielovi Pachtovi z Rájová za 4000 zl. rýn. (D. Z.

kvat. 389, X. 17.)

:]9. R. 1669. koupili Jesuité u sv. Klimenta statek Pr-
honice (kr. Kouim.) — zámek P. s pivovarem, vsi celé Pr-
honice s dvorem poplužním, Hole. Oujezd s dvorem popi.,

Nebenice s dvorem popi., též dvr poplužní a krmu výsadní
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ve vsi Kreslicích a díl vsi Choniútovic, s lesy, rybníky, mlýny

a vším píslušenstvím — od ddicii (syna a dcer nezletilých)

po Ondejovi Bernardovi Borovanském z Borovan za 36.000 zl.

rýn. a :]00 zl. klíného. (D. Z. kvat. 318, J. 25.) K tomu pi-

koupili Jesuité r. 1674. chalupu ve vsi CesUcíck (Cestlice) od

opata kláštera sv. Mikuláše v Starém mst pražském za 120 kop

míš. (D. Z. kvat. 391, Q 6.) a prodali potom r. 1685. statek

Pruhonický Janovi Dietrichovi ryt. z Kumerskirchu za 48.000 zl.

rýn. a 300 zl. klíného. (D. Z. kvat. 398, C. 9.)

40. K. 1669. koupila koUej u sv. Klimenta vesnice Repory

(Reporyje) s filiálním kostelem a krmou. Kopaninu^ Novou Ves

a ZlicJiov (Slíchov) s krmou, kovárnou a mlýnem (ervený

een.) pustým i s kollaturou pi kostelíku na Skále pod Zlí-

chovem stojícím, se vším píslušenstvím od ddic po Yáclavu

Michnovi hrabti z Vacinova za 15.000 zl. rýn. a pipojila je

k statku Tuchomickému. (D. Z. kvat. 318, L. 15.) Za stálý

roní plat 6 kop gr. esk., ze vsi Repor klášteru zbraslavskému

povinný, uvolili se Jesuité r. 1690. témuž klášteru zaplatiti

na vždy 300 zl. rýn. (D. Z. kvat. 467, J. 16.)

41. R. 1669. koupili Jesuité u sv. Klimenta od koUeje

jes. jindichohradecké za 35.000 zl. rýn. statek Vopoany (Opo-

an}', kr. Táb.) se dvma dvory poplužními, ovínem, lesy, ryb-

níky, mlýny a vším píslušenstvím. (D. Z. kvat. 402, Q. 26.)

V Opoanech zídili Jesuité residenci^ která u poddaných Berna-

tických mla jistiny 8000 zl. rýn. (Arch. místodrž. F. 11. 87.)

Po zrušení ádu pipadly Opoany k fondu studijnímu. (D. Z.

kvat. 735, F. 7 k K. 24.)

42. R. 1671. koupila kollej u sv. Klimenta statek Vodo-

cJiody (okr. Karlín, doni. Odolena Yoda) — tvrz a ves Vodo-

chody s pivovarem a dvorem poplužním, dvma mlýny, rybníky,

lesy a vším píslušenstvím i se svršky — od Jana Ondeje
Kotvice ryt. z Kotvic a jeho manželky Alžbty Eufrosiny, roz.

Kapíkové Lesnické z Lesnic, za 15.000 zl. ryn. (D. Z. kvat.

389, H. 27.) Tento statek pipojen byl k statku Odolena Voda,

s nímž po zrušení ádu pipadl k fondu studijnímu. (D. Z.

kvat. 735, F. 7 k K. 24.)

43. R. 1671. postoupila kollej jes. u sv. Klimenta knížeti

Václavovi z Lobkovic statek Ctinoves (Ctinves, kr. Sla.), totiž
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tvrz a ves Ctinoves s dvorem poplužním, tož ve vsi Stražkov

grunt Jiíka Dvoáka s krmou v<'saclní a vsím píslušenstvím,

jak to k panství Roudnickému od starodávna pináleželo a

r. 1655. téže kolleji jes. pro úroky zadržalé 5703 kop 10 gr.

mís. a pro škody v^maložené 1155 kop 9 gr. v jedné summ
pro 6858 kop 19 gr. k držení a užívání bylo zapsáno. Proti

tomu postoupen byl kolleji od knížete z Lobkovic statek Vodo-

lyiia Voda (Odolena Voda, jinak A^odolka), tvrz a ves Yodolka

s dvorem poplužním, pivovarem, ovínem a dílem vsi Dínová

se vším píslušenstvím, jak to knžna Polyxena z Lobkovic

r. 1623. po Ladislavu Sekerkoví z Sedic za 9000 zl. r<-n.

koupila, pak dvr popi. ervená Lhota s píslušenstvím, téže

knžn z Lobkovic r. 1629. od bratí Sekerku prodanf, a k tomu

pidáno ješt kolleji 4500 zl. rýn. (D. Z. kvat. 28, A. 28 a kvat.

389, A. 29.) Od toho statku odprodala kollej r. 1764. dvr
poplužní Lhotu ervenou Rudolfovi hrabti Chotkovi za 5000 zl.

r5'n. (D. Z. kvat. 595, M. 23.) Po zrušení ádu pipadl statek

Yodolka k fondu studijnímu. (D. Z. kvat. 735, F. 7 & K. 24.)

44. R. 1673. koupila kollej u sv. Klimenta dvr na Zlichové^

od starodávna Dolejší eený, s ddinami, rolemi, lukami, s ko-

stelíkem pohanským s štpnikou a vinikou okolo nho ležící,

s vápenicí, cihelnou, skalou vápenou a vším píslušenstvím i se

svršk}^ za 1420 zl. rýn. od sirotk po Alšovi Ferdinandovi

Vratislavovi hrabti z Mitrovic. (D. Z. kvat. 390, L. 16.) Statek

ten pipojen byl k panství Tuchomickému.
45. R. 1675. koupili Jesuité u sv. Klimenta pro alumnát

v konvikte sv. Bartolomje založený statek Sestajovice (dom.

Chvály), tvrz a ves Š. s pivovarem, kovárnou, vinopalnou,

dvorem poplužním, ovínem, lesy, rj^bníky a jiným píslušenstvím

i se všemi svršky — od ddic a syn po Ivrištofu Albrechtu

Hloškovi z Žampaclui pozstalých za 15.000 zl. rýn. (D. Z.

kvat. 391, M. 5.) Po zrušení ádu pipadl statek ten se statkem

Chvály nadanímu fondu studijnímu. (D. Z. kvat. 735, K. 28.)

46. R. 1675. koupila kollej u sv. Khmenta mlýn pí vsi

Tebaiii^ nedaleko od zámku Karlšteina ležící, s chalupami

k nmu náležejícími, rolemi, lukami, ekou, ostrovem a vším

píslušenstvím od Alžbty Yratislavové, roz. z Gerstorfu, za

1000 zl. rýn. (D. Z. kvat. 392, C. 19.) Tento mlýn Jesuité
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prodali s král. povolením ze dne 22. ledna 1689. Petrovi Mikuláši

Strakovi z Nedabylic za 1000 zl. rýn. (D. Z. kvat. 467, J. 14.)

47. R. 1675. koupili Jesuité u sv. Kiímenta po/ovicz ýansíví

Oustéckého (Auscha, kr. Litom.) od koUeje jes. litomické za

49.000 zl. r\-n. (D. Z. kvat. 392, N. 19.) a pipojili ji k panství

Ouštckému a Libšickému, s kterfm po zrušení ádu pipadla

k fondu studijnímu.

48. R. 1679. koUeji u sv. Klimenta k vné fundaci pro

ti Patres S. J. v residenci staro-boleslavské, teze kolleji pi-

vtélené, darován a postoupen byl od Doroty Kateiny ovdovlé

Turkové z Šturmfeldu a z Rosenthalu, roz. Payerové z Payers-

bergu (Bayersberg) statek Bukoli (Bukol, okr. Yelvar.) — dvr
popluzni Bukoli (Bukoly) s ddinami, krmou v<'sadní, kovárnou,

masnfm krámem, s lidmi poddanými, s platy, též s platy na

lidech cizopanskfch ve vsi Bukoli a Kivousech, pak druhý

dvr ve vsi Kivousech se vším píslušenstvím, jak to 1. 1649.

Krištof Turek z Rosenthalu od Jana Graefa z Graefenburgu za

5266 zl. rýn. koupil a synu svému odkázal (D. Z. kvat. 257,

A. 14 & kvat. 152, R. 23), Jesuité však mli zaplatiti dluh

2000 kop. núš. klášteru sv. Jií a 2000 zl. konventu bratí

Milosrdných a odvozovati dotené vdov k jejímu vyživení až

do smrti ron 600 zl. na penzích a jistý deputát. (D. Z.

kvat. 466, Y. 29.) Mimo dvr Bukoli mla residence boleslavská

28 korc polí, za 871 zl. koupených. (Arch. místodrž. F. II. 87.)

Po zrušení ádu pipadl tento statek k fondu studijnímu a prodán

byl se statkem Odolená Voda.

49. R. 1680. koupila kollej u sv. KKmenta od paní Anny

Markéty Vratislavové, roz. z Yesovic, za 35.500 zL rýn. statek

Chobolice Dolejsi (Unter-Koblitz, kr. Litom., dom. Libšice),

totiž tvrz a ves Chobolice s dvorem poplužním a ovínem, dvr
popi. Chotoveský eený, msteko Yerneice (dílj s podacím

kostelním a dílem vsi Libšice s podacím kostelním a krmou
výsadní, Chotinoves (Chotinves) a Zinken (Stinky), s lesy,

rybníky, vším píslušenstvím i se všemi svršky. (D. Z. kvat. 259,

A. 1.) Tento statek pipojili Jesuité k panství Libšickému,

s nímž po zrušení ádu pipadl k fondu studijnímu.

50. R. 1683. koupili Jesuité u sv. Klimenta pro konvikt

sv. Bartolomje dvr svobodný v Satelicich, Panenský eený.
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se Tším píslušenstvím, od Albrechta Václava Hložka rvt. z Zam-

pacliu za 1900 zl. rýn. (D. Z. kvat. 396. K. 27.) Po zrušení

ádu pipadl ten dvíir fondu studijnímu, jemuž podnes náleží.

(D. Z. kvat. 1160. (i. 8.)

51. R. 1687. Jesuitm v pohledalosti jejich 10.505 kop

34 gr. mís. na statku Kosetickém pojištné, z níž koUeji u sv. Ivli-

menta a seminái sv. Václava r. 1677. jistina 2333 zl. 20 kr.

(D. Z. 109, L. 29), provinciálovi Soc. Jesu provinciae Bohemiae

r. 1679. jistina 2000 zl. (D. Z. 110, E. 22) a kolleji y Chebu

jistina 6000 zl. náležela (D. Z. 111. H. 25.), postoupen byl

dvr a ves Cliysna (kr. ásl.) s píslušenstvím, ve vsi Chejsto-

vicicJi 1 chalupník, 2 pusté chalupy a hospoda. v'e vsi Bue-

7iicích 5 poddaných s platy, hospoda, kovárna a kostel filiální,

vše za 10.523 kop mís. odhadnuto. Dotený dvr Chyšná se

vším píslušenstvím prodala kollej u sv. Klimenta r. 1690.

Janovi Albrechtovi Bergovi ryt. z Reinfeldu za 7000 zl. rýn.

(D. Z. kvat. 403, K. 23 <fc kvat. 510, G. 7 a J. 22.)

52. R. 1689. vedle cis. reskriptu daného dne 11. ervence

pivlastnn a postoupen byl Patribus societatis Jesu dm -aKrón-

haus^ eený na Staromstském námstí ležící, který dle kšaftu

Ondeje Flanderky 1. 1589. zízeného (Lib. testament. 2, fol. 163)

na ddice Vtrovské jakožto fideicommissum familiae pisely

takže po vymení této rodiny obci Staromstské pipadnouti

ml, avšak po vstoupení posledního lena té rodiny Maxmiliána

Vtrovského do ádu jesuitského pipadl Jesuitm, kteíž týž

dum 1. 1694. Václavu Vilémovi Hoffmannovi za 3000 zl. a 300 zl.

klíuého prodali. (Lib. contract. rab. 2, fol. 448.)

53. R. 1691. koupila kollej u sv. Klimenta od Anny Ja-

kubky sv. paní z Klebersbergu za 37.000 zl. rýn. a 300 zl.

klíného statek Dobromce (kr. Tábor., dom. Opaany), totiž tvrz

Dobronice novou a starou vedle sebe ležící, vesnice Dobronice,

Sedlo Staré, Srlín a Zbšice s dvory poplužními, 4 krmami,

pivovarem, mlýny, lesy a vším píslušenstvím. (D. Z. kvat. 401,

K. 24.) Po zrušení ádu pipadl tento statek fondu studijnímu

a prodán byl se statkem Opoanskýni.

54. R. 1690. koupili Jesuité u sv. Klimenta pro seminá

sv. Václava s cis. povolením ze dne 17. záí t. r. od opata

a konventu kláštera Cistrciák v Plasech za 10.500 zl. diim
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tovský (Kneclithof), v Starém nisté pražském proti kostelu sv. Jiljí

a pi kostele sv. Anny ležící, do nhož dotený seminá sv. Václava

z kolleje byl peložen. Za svolení obce Staromstské k postoupení

tohoto domu koUeji jesuitské s tou výminkou, že dum ten má
zstati jako pedešle domem sosovním pod jurisdikcí obce a

domem prchodním od kostela sv. Jiljí ke kostelu sv. Anny^

jakož i za povolení k vedení vody do domu doteného zavázali

se Jesuité, že nejdéle ve tech letech mšanm prodají za cenu

mírnou domy své svobodné u kaple Betlémské ležící, mezi nimi

též dva dskami zemskými se ídící, Collegium Nazarenum a

Laudamnn eené (vyjmou prchod ke kapli), pak že k návrhu

magistrátu do semináe u sv. Václava pijímati a tam stravou za-

opatovati budou na všecky budoucí asy dva syny chudých

mšanv. (Lib. contract. rub. 2, fol. 370— 376.) Po zrušení

ádu pipadlo toto stavení semináe sv. Václava (ís. p. 240-1.)

fondu studijnímu a umístno v nm gymnasium Akademické

(Lib. contract. 29, fol. 259) ; potom r. 1803. stavm král. e-
ského k zaízení ústavu poh^technického, dekretem dvorn. ze dne

14. bezna 1803. povoleného, postoupeno a r. 1804. od c. k.

eské správy statk státních jménem fondu studijního odevzdáno

bylo. (Lib. c. rubro 52, fol. 429.) — Druhý dm k bývalému

seminái sv. Václava náležející, v Starém mst vedle normální

školy ležící, . p. 542 (nové . 238), prodán byl r. 1784. od

c. k. správy esk. statk státních Janovi Ferdinandu Fischerovi

za 370 zl. rýn. (Lib. c. rub. 25, fol. 292.)

55. R. 1691. koupila kollej u sv. Klimenta k ruce semi-

náe sv. Václava dvr emfíteutický ve vsi Knézovsi (Knževes,

dom. Stedokluky) s píslušenstvím od probošta a konventu

sv. Benedikta na Hradanech za 700 zl. rýn. (D. Z. kvat. 403,

H. 6.) Po zrušení ádu pipadl dvr ten se statkem Stedokluky

studijnímu fondu nadanímu. (D. Z. kvat. 735, K. 29 & kvat.

258, A. 11.)

56. R. 1746. založil Vilém hrab Kinský fundaci s jistinou

4000 zl. rýn. ke konviktu sv. Bartolomje a pojistil summu tu

na statku svém Bichenburku. Za to povinen byl jeden z alumnv

ecclesiasticis téhož konviktu sloužiti mši sv. každého dne v ko-

stele sv. Salvátora na intenci zakladatelovu. (D- Z. 473, E. 24.)
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57. R. 1751. koupili Jesuité pro cis. seminá sv. Yáclava

y Starém mst pražském od rytíe Jaua Krištofa z Sclionau

za 8600 zl. r^n. dvr svobodný ve vsi Knézevsi (Grosslierrn-

dorf), k práyu (dominium directum) kostela sy. Jana Kt. pod

yrškem y Menším mst pražském náležející, kter<' též pipojili

k statku Stedoklukúm. (Lib. urbar. St. Yenceslai. Miscellanea 73,

fol. 259.)

58. Seminái sy. Yáclaya náležela též vinice y*na Stromkách*.

s domem ped branou Žitnou ^/\j hodiny, y kraji Kouimském
ležící, která po zrušení semináe k ruce fondu nadaního roku

1785. dražbou byla prodána za 1285 zl. rVn. Janu Jiímu

Tichfmu. (Vinohrad. Lib. contr. 31, fol. 258.)

59. R. 1774. koupili Jesuité pro cis. seminá sy. Yáclaya

dvr -Vlachovkav. eeny-, za ysí Holešovicemi ležící, s yinicí

pod ysí Kobylisy u Prahy za 7000 zl. r<n.. který- po zrušení

semináe prodán bjl r. 1785. k ruce fondu nadaního yeejnou

dražbou za 4400 zl. rýn. Antonínu Keithmannoyi, jenž týž dyir

r. 1792. za 600.0 zl. rýn. prodal. (Yinohrad. knihy, Lib. contract.

30 fol. 197; 31 fol. 247 a 32 fol. 283. — Libri Libnensis

albi ]S"r. 3, fol. 39.)

Ze statk vytených náležely kolleji u sv, Klimenta az

do zrušení ádu jesuitského :

a) Panstyí Libsice a Ousíék (sub ís. 12. a 47.). statek

Pokratice (ís. 16.) s Henikoyským a Helyikovským dyorem

(ís. 25.) a ddinou Houškoyskou (ís. 27.), statek Vedlice (ís. 32.),

yes Nucnice (ís. 34.) a statek Chobolice Dolejší (ís. 49.),

y jedné sunim za 313.052 zl. rýn. kolleji postoupené. Po zru-

šení ádu r. 1773. pipadly k fondu studijnímu a odevzdány

byly c. k. administraci statku komorních y Cechách, kteráž od

Libšic r. 1783. odprodala KelcJiberg (Kalich, Kelch) s porostli-

nami na nm a 10 domkái ye ysi Kelchbergu za 2300. Fran-

tišku Karloyi Kreseloyi sy. p. z Qualtenbergu k statku jeho

Tebušínu (D. Z. kyat. 605. D. 16). Potom r. 1797. yedle dyorn.

dekretu 21. února r. 1795. pipojen byl k panstyí Libsickému

stateek ernisté per 1141 zl. 20 kr., pedešle ke klášteru Mi-

noritu y Litomicích náležitý a po jeho zrušení náboženskému

fondu pipadlý. (D. Z. kyat. 735, L. 22) Konen dne 20. er-

yence r. 1839. prodáno bylo panství Libšické s dotenými
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statky knížeti Ferdinandovi z Lobkovic, vévodovi roudnickému,

za 467.800 zl. stíbra, akoliv r. 1774. odhadnuto bylo panství

Libsické za 1,856.507 zl. 30 kr. a Ouštk za 82.274 zl. 35 kr.

rvn. (Arch. niístodrž. F. II. subn. 87. — D. Z. kvat. 1223,

L 23).

b) Panství Tuchomeice a icovice (sub cis. 11.) s dvorem

Kopaninou (ís. 2.) a statky Leiky (ís. 36.), Libochovicky (ís.

35.) a Voko (ís. 21.), též vsi Kepory, Kopanina, Xová Yes a

Zlíchov (ís. 40.) a dvr na Zlíchove (ís. 44.), kolleji v jedné

summ za 95.420 zl. rfn. postoupené, kteréž po zrušení ádu
jes. eskému fondu studijnímu pipadly a r. 1774. za 409.314 zl.

35 kr. odhadnuty, pod správou kr. statk státních zstaly.

Potom piknuto [bylo panství Tuchomické konviktu novo-

mstskému v Praze, po jehož zrušení pipadlo fondu nábožen-

skému. (D. Z. kvat. 735, F. 7, K. 24 k 28. Arch. místodrž.

F. 11. 87.)

c) Statky Vodolka (Odolena Yoda, sub ís. 43.), Vodc-

cliody (ís. 42.) a Bukoli (ís. 48.), kolleji v jodné summ za

23.766 zl. r\''n. postoupené, pipadly po zrušení kolleje eskému
fondu studijnímu a byly r. 1774. za 152.734 zl. 35 kr. od-

hadnuty, potom r. 1804. pepsány ke král. fondu náboženskému

a pipojeny k statku Bežanm Panenským, pipadlému po zru-

šení kláštera Benediktinek u sv. Jií v Praze fondu nábožen-

skému. (D. Z kvat. 735, K. 24 & 30; kvat. 847, C. 4 a kvat.

949, H. 24). — Tyto statky se statkem Bežanským, jenž ml
cenu do 170.000 zl. (vynášel r. 1788. na 8860 zL), prodány

byly r. 1820. k ruce fondu náboženského hrabti Augustovi

Ledebourovi za 270.000 zl. (D. Z. kvat. 1061, D. 9 & 26),

potom r. 1823. postoupeny za 271.000 zl. stíbra hrabti Janovi

Somssichovi (D. Z. kvat. 1052, M. 27), od nhož je r. 1828.

koupil Matj Fridrich ryt. z Kiese za 287.000 zl. stíbra.

d) Statky Bernartice (ís. 7.) s Kolísovein (ís. 9.), Bc-

rovany (ís. 15.), Oýoany (ís. 41.) a Dobj^onice (ís. 52.), od

kolleje v jedné summ za 107.532 zl. rýn. koupené, pipadly

po zrušení ádu jes. eskému fondu studijnímu, k jehož ruce

r. 1774. za 465.251 zl. 40 kr. odhadnuty a teprve r. 1826. od

správy statk státních prodány byly knížeti Karlovi Paarovi

za 131.500 zl. stíbra. (D. Z. kvat. 735, F. 7 & K. 24. a kvat.

1131, C. 7)
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k ruce fondu studijního za 3080 zl. rýn. hrabnce Teresii

Lažanské, která cás jeho pední r. 177 7. prodaha c. k. správ

banky npadkové. (Pozem. knihy msta Prah}-, Lib. contr. rub.

18, fol. 27. a 30.)

f) Zahrada jesuitská s domy a vsím píslušenstvím (viz

ís. 5. a 24.), eená »Stružka«, r. 1774. za 7000 zl. odhadnuta

a k ruce fondu náboženského r. 1786. od c. k. správy esk.

statk státních prodána byla za 6170 zl. pražskému mšanu
Františkovi Bertonimu a jeho manželce Alžbt. (Arch. místodrž.

P. II. 87. — Knihu grunt, vinohradské, lib. contr. 32, fol. 153)*).

Mimo tyto statk}- k ruce fondu studijního pipadlé ode-

vzdána byla po zrušení kolleje u sv. Klimenta též celá její budova,

r. 1774. za 200.000 zl. rýn. odhadnutá, fondu studijnímu a ná-

boženskému. Jedna ást' té budovy, totiž nynjší Klementiímm

cis. p. 190 s temi dvory a dvma kolnami (ís. katastral. 201.

a 202/1), pivtlena byla fondu studijnímu. (D. Z. gruntov.

kniha Starého msta pražského ís. 190.) — Druhá vtší ás.
do \i^YQ arcibiskupský seminá r. 1777. byl peložen z Králova

Dvora, obsahuje kostely sv. Salvátora (ís. katastrální 198.)

a sv. Klimenta (ís. katastr. 200.), arcibiskupský seminá (ís.

katastr. 202/2), zahradu a dvr s kolnou naproti kostelu sv. Kli-

menta (ís. katastr. 16.), zahradu a dvr za tetím dvorem Kle-

mentina u c. k. knihovny (ís. kat. 17.), velkou zahradu u prosted

semináe (ís. katastr. 18.), zahradu pi parcele 16 a dva dvory

pi kostele sv. Salvátora a sv. Klimenta (ís. kat. 19.). Tato

ás pivtlena jest za majetek fondu kniz, arcibiskupského se-

mináe s nkterými služebnost lii pro Klementinu!!, k nimž

náleží: užívání místností v 1. pate kídla seminaria, k Plat-

néské ulici ležícího, které ponechány jsou universitní knihovn :

též užívání místností, které nad kosteleai seminaria (kaplí zrca-

dlovou) a nad ástí vedle refektoria proti kostelu sv. Klimenta

*) Tuto zahradu, pod ís p. 128 v Menším mst pražském ležící,

postoupil r. 1806. Karel Bertoni za lO.óHo zl. manželce své KaroUn, po

jejíž smrti r. 1845. pipadla na její dceru Annu Bertoni. kteráž r. 1859.

ás 116[^"2' od ní odprodala mšanské plovárn za 4200 zl. rak. m.

(Knihy grunt, vinohrad, lib. contract. )i4, fol. 148 p. v. a lib. contr. 88,

fol. 216.) R. 1878. koupena dotená zahrada k ruce nadaního fondu

hrabte Straky za 145.000 zl. r. m. (D. Z. grunt. kn. malostran. . d. 128.)
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ležící universitní knihovn postoupeny ; pak užívání místností

v ásti seminaria vedle kaple vlaské jsoucích, které fakult boho-

slovecké za posluchárny jsou postoupeny ; konen užívám míst-

ností pízemních pod universitní knihovnou vedle refektoria

semináe ležících, v nichž pedešle byl fysikální kabinet a nyní

sbírka archaelogická se nachází. (D. Z. knih. gruntov. Starého

msta pražského ís. 1040.) — Tetí ás bfvalé koUeje, totiž

vlaská kaple Panny Marie pivtlena jest za majetek kongre-

gaci vlaské, (Cis. katastr. 199. knih. gruntov. Starého msta
pražského.)

Konen mla koUej svatoklimeiitská na jistinách 126.2^8

zlat. rýn., totiž : a) Jistiny kostela sv. Salvátora 69.045 zl.,

z nichž bylo 30.935 zl. jistin fundaních a 38.110 zl. k fundacím

na mše, pak jistiny fundaní kostela sv. Klimenta 8350 zl.,

kteréž ob postoupeny byly nov zízenému c. k. generálnínm

seminái, nynjšímu seminái arcibiskupskému. (D. Z. 572, E. 5
;

575, K. 14; 735, D. 22.) — b) Jistiny kaple Betlémské 2055 zl.

a jistiny fundaní téže kaple 12.234 zL; též jistina kaple sv.

Eligia T Klementinu 50 zl. a jistiny domu u sv. Apollináe

(Exercitienhaus) 8200 zl., kteréž pipadly fondu náboženskému. —
c) Jistiny 8500 zl. r\'n., z nichž náleželo 4000 zl. pro knihovnu

klementinskou, 500 zl. pro kabinet mathematickV', 1000 zl. pro

observatorium astronomicum a 3000 zl. pro fakultu theologi-

ckou. — d) Jistiny 8000 zl. rýn. náležející k residenci v Opo-

anech. — e) Jistina 4864 zl. náležející stálé missí v Jáchymov
a jistina 4100 zl. k fundaci Zniovské.

—

f) Jistina 850 zl. stálé

missie v v Drážanech. (Arch. míst. F. II. 87.)

Veškero jmní kolleje u sv. Klimenta obnášelo na statcích

1,322.065 zl. a na jistinách 126.248 zl, tedy úhrnem 1,448.313 zl,

z ehož po srážce dluhu 116.503 zl. zstalo fondu studijnímu

a ásten náboženskému 1,331.810 zl.

S koUejí u sv. Klimenta spojeny byly seminá sv, Václava

a konvikt sv, Bartolomje, které teprve s jinými seminái r. 1783.

byly zrušeny, takže jejich jmní a statky pipadly fondu na-

danímu.

K seminái sv. Václava, který prvé y dom chudých stu-

dent v koUeji klementinské (viz str. 8.) b}^ umístn a r. 1691.

do vlastního domu (viz statky pod ísl. 54.) peložen, náleželo

:
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a) Nadaní semináe chovanc papežských (seminariiim alum-

norum pontificuin), které již r. 1575. papež Kelior XIIL pri

koUeji klementinské pro 12 chudých synku šlechtických založil,

vykázav na vydržování jich ron 200 dukátu, a r. 1584. na

roních 1530 dolaru íšských zvýšil pro 20 cliovancii. totiž

8 z Cech. 3 ze Slezska, 2 z Lužice, 2 z Kladska, 2 z Brani-

borska, 2 ze Saska a 1 z Hesska ; kdyby vsak ze zemí mimo

Cechy nebylo žádných chovanc, mla se udliti všecka místa

echm. Toto nadání hned po bitv blohorské bylo obnoveno

a od papeže Urbana YIII. r. 1627. zvláštní listinou potvrzeno,

takže z nho ron 1400 zl. jesuitskému seminái sv. Václava

vycházelo. — b) Nadáyií Ferdinandovo, založené r. 1622. od

císae Ferdinanda II. jistinou 60.000 kop mís., na statcích kon-

fiskovaných, Ronšperku, Údri a Újezd nade Mží. Severýnovi

Táhloví z Horšteina prodaných, zstavenou, z níž úroky na vy-

držování chovanc císaských v seminái sv. Václava vycházeti

mly. Poet chovanc tch ustanovil císa listinou nadaní

danou 22. ervence r. 1630. na 22 jinoch cskýcli ze stavu

panského a rytíského s tím doložením, že z pebytku, pokud

postaí, i jinochové stavu nižšího v seminái vydržovati se mají.

Fundace tato penesena byla r. 1645. na statek Stedokluky, od

Jesuit k ruce semináe sv. Václava s dvory v Knževsi koupený

a po zrušení semináe za 228.458 zl. 20 kr. odhadnutý. (Viz statky

ísl. 23., 55. a 57.) — c) Dvr »Vlachovka« za 4400 zl. rýn.

(Viz ís. 59.) — d) Vinice »na Stromkách- za 1285 zl. rýn. pro-

daná. (Viz ís. 58.) — e) Dm Svihovský se zahradou a kostelíkem

sv. Petra a Pavla za 3500 zl. odhadnutý. (Viz ís 14.) — /; Stavení

semináe (dm Knechthof) s druhým domem seminái náležejícím

za 10.870 zl. odhadnuté. (Viz ís. 54.) — g) Kaple Betlémská,

která pipadla fondu náboženském u. (Viz ís. 33.) — //; Xa

jistinách 37.693 zl. — Xa rozdílných nadacích 370.158 zl. 45 kr.

— Veškero jmní semináe sv. Václava obnášelo tedy v jedné

sunmi 656.365 zl. 45 kr., z ehož po srážce dluh 4500 zl.

zstalo fondu nadanímu 651.865 zl. 45 kr.

Konvikt sv. Bartolomje s kollejí akunnuv umístn byl

r. 1562. v dom pi kolleji klementinské a kostele farním

sv. Bartolomje, Jesuitm od císae postoupeném, potom r. 1660-

v prostranné budov z dvou dom k tomu úelu koupených
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vystavné. (Yiz statky ísl. 80.) K tomuto konviktu a kolleji

aluninu náležely : a) Nadání od ki'álov7iy Anny, manželky krále

Matyáše L, založené listinou, danou 11. listopadu r. 1618., takže

z úrok summy 15.000 kop mís. na statku Mlnickém královn

pojištné, roních 900 kop mís. vydržovati se mlo v konvikte

jesuitském 10 alumn, s polovice šlechtic, s polovice takových,

kteí k stavu knžskému vzdlati se mli. — b) Nadáni krá-

lovství eského (fundatio Regni) od Albrechta z Waldšteina

r. 1622. zízené z pokuty 10.000 kop mís., kterou složili n-
kteí židé pražští za pardon udlený jednomu židovi k smrti

provazem odsouzenému, protože koupil od vojáku klenoty v cen
8000 zl. knížeti z Lichtenšteina z píbytku jeho ukradené.

Z úrokíi dotené výplaty za IutUo židovo, u obce Starého msta
pražského uložené, vychovávati se mli v konvikte jesuitském

hoši židovští, kteí by k víe katolické pistoupili, a kdyby se

jich nedostávalo, na míst jejich jiní mladíci bu ze stavu vyš-

šího nebo takoví, kteí by se oddati chtli stavu duchovnímu. —
v

c) Nadáni alumnátu pro budoucí knéze v království eském^

k nmuž Ferdinand II. r. 1629. ze statk konfiskovaných znanou

summu (na 100.000 zl. vynášející) kolleji u sv. Klimenta k ruce

konviktu sv. Bartolomje vykázal s tím ustanovením, aby cho-

vanci tito po vysvcení svém na knžství zvlášt na fary krá-

lovské kollatury byli dosazováni. Z dotené summy k ruce

alumnátu pojištno bylo 15.000 kop mís. na statku Chvalech

a 3000 zl. rýn. na statku Hluboepech, kteréž kolleji u sv. Kh-

menta k ruce konviktu sv. Bartolomje byly postoupeny. {Yiz

statky íslo 26. a 29.) — d) Statky: Chvály (íslo 26.) za

167.397 zl. 55 kr. ; Sestajovice a Satalice (ís. 45. a 50.) za

17.175 zl. 25 kr. ; Hlubocepy s dvorem Klukovickým (ís. 29.)

za 20.978 zl. 52
'/^ kr. odhadnuté. — e) Vinice ii sv, Apol-

lináe s domem, lisem, polem a jiným píslušenstvím (viz

ís. 18.), která byla prodána od administrace c. k. statku k ruce

fondu nadaního duchovního r. 1789. veejnou dražbou Ev
Staenglové za 3000 zl. rýn. (Vinohrad, knihy, lib. contr. 32,

fol. 339.) ^^ ý) Staveni konviktu s kostelem sv. Bartolomje

(viz ís. 30.) za 14.149 zl. prodané. — K tomu ml konvikt na

jistinách 89.539 zl., na hotových penzích 50 zl. 38^4 kr., na

penzích zadržených 3134 zl. 24 '/^ kr. a na zásobách 3371 zl.

Bílek : Statky a jmní.
;^
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14Vo ki"-, takže veškero jmní konviktu obnášelo 318.796 zl.

29^/4 kr., z ehož po srážce dluh 83.112 zl. Si^/^ kr. zbvlo

fondu nadanímu 285.683 zl. 55 kr.

Veškero jmní zrušené jesuitské kolleje u sv. Klimenta,

pak semináe sv, Václava a konviktu sv. Bartolomje vynášelo

tedy v jedné summé : 2,223.859 zl.

II. Dum professní (domus professa s. professorum)

s kollejí u sv. Mikuláše v Menším mst pražském.

K založení domu professního pro novou provincii eskou

vykázán byl r. 1625. Jesuitm starobyle kostel sv. Mikuláše

v Menším mst pražském na námstí Vlaském ležící (r. 1282.

založena), který i se školami a domy k nmu náležejícími pi-

inním arcibiskupa pražského, zvlášt pak jeho otce Karla

hrabte Harracha vedle cis. naízení daného 4. dubna r. 1625.

Jesuitm od obce Menšího msta pražského 11. ervence r. 1625.

se vším píslušenstvím (mimo kalichy, roucha a jiné poteby

kostelní) postoupen bfti musil, s tou však vfminkou, aby obec

kostela toho ješt užívala, pokud by fara a školy nebj^ly jinde

umístny. Dle návrhu Jesuit pipojena bfti mla fara Miku-

lášská bu ke kostelu sv. Jana Ktitele, pod vrchem Petínem

u Vltavy ležícímu, nebo ke kostelu sv. Ludvíka blíže chrámu

Karmelitánv neb ke kostelu sv. Vavince na Oujezd ležícímu;

ale prvních dvou z tchto kostel nechtli držitelé jich postoupiti

a poslední jsa obmezený nelíbil se mšanm. Konen ustanoveno

a od císae schváleno bylo, aby za novf kostel farní upravena

byla kaple sv. Václava (Translationis St. Venceslai), na blízku

kostela sv. Mikuláše se nacházející. *) Škola farní peložena byla

od obce zatím 10. prosince r. 1626. do domu blíže Karmelitánv,

a stavení její u sv. Mikuláše odevzdáno bylo i s farou, na ten

as prosazením dosavadního faráe do Litomic též uprázdnnou,

osmi jesuitm z kollegia sv. Klimenta, kteí se tam usadili

a k prvnímu zaízení domu professního od zakladatele jelio Al-

brechta z WaldŠteina 4000 zl. obdrželi.

*) Tato kaple (rotunda) vystavna byla od vojvody Boleslava Po-

božného na památku divu, jenž stal se na tom míst za Boleslava Ukrut-

ného, když ostatky sv. Václava z Boleslavi na hrad pražský byly vezeny.

(Balbín. Epit. lib. I. c. 12.)
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A ponvadž Jesuité pi domu professníni, v nmž poet

clenu již r. 1627. na 20 osob byl rozmnožen, také gymnasium

zíditi obmV^sleli, žádal P. provinciál císae, aby k rozšíení

tohoto domu bylo postoupeno jedenácte dom, okolo kostela sv. Mi-

kuláše ležících, Y cen 24.090 kop mís. a majitelm jich aby dány

byly výmnou jiné grunty konfiskované. K zaplacení domír tch

vykázáno bylo cis. resolucí ze dne 1. bezna r. 1628. onch 9000

kop mís., které jesuitská koUej chomutovská ješt dlužná byla

za konfiskované statky téže kolleji prodané, jakož i nkteré

pokuty mšanm pražském uložené.*^) ísaproti tomu Jesuité

domu professního zavázali se kapli sv. Václava rozšíiti a upraviti

za farní kostel sv. \"áclava pro obec Malostranskou, a k vydržování

faráe a kostelník jistou ás ze summy od AValdšteina k domu pro-

fessnínm pislíbené uložiti pod tou vfminkou, aby jim ponechán

byl patronát narl tfmž kostelem farním. (Arch. místodrž. C. 215,

P. "/o) Brzy potom zboena byla kaple sv. Václava a na jejím

míst položen 5. kvtna r. 1628. základ k novému chrámu far-

nímu (85 stop zdélí a 85 stop zšíí), který již r. 1629. úpln

byl dostavn nákladem 8.800 zl. rýn.**) Na v3-stavní tohoto

kostela, pak fary a školy k nmu náležející, jakož i k skou-

pení domu k tomu i k domu professnímu potebných vykázáno

bylo 17. dubna r. 1628, od zakladatele domu professního Al-

brechta z AValdšteina 45.000 zl. rýn. Mimo to AValdštein vykázal

domu professnímu msíní podporu 50 zl. rýn., kterou však roku

1680. Jesuitm odal, když piinním jesuity P. Lamormaina

veUtelství nad cis. vojskem byl zbaven.

Cis. diplomem ze dne 6. kvtna r. 1628. potvrzeno bylo

založení domu professního a k vzdlání jeho darováno r. 1628.

též nkolik dom konfiskovaných, v summ 2.678 zl. rýn., totiž

:

a) Dm na Píkopech proti sv. Martinu v Novém mst praž-

ském ležící, po mšanu Pavlovi Cerhovském konfiskovaný,

který Jesuité domu professního potom r. 1686. za 450 zl. rýn.

mšanu novomstskému Gregorovi Opavskému prodali. (Libri

contract. virid. 13, fol. 230 a 281.) — b) Dum na Pasíské

ulici v Novém mst pražském ležící, po Janu Vackovi sv. p.

*j Viz spis mj »Djiny konfiskací«, str. 969.

**) V tomto kostele Jesuité zastávali správu duchovní, kázajíce tam
esky, nmecky pak v professním chrám svém u sv. Mikuláše.

8*
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z Kženého konfiskovaný a za -415 kop mís. odhadnuty. (Lib.

c. v. 13, fol. 230 & 15, fol. 409.) — c) Dm s pivovarem na Kosících

eený, v Jirchárích v Novém mst pražském ležící, po Pavlu

Yošklaudovi (jinak Yošlanda) konfiskovaný, který Jesuité roku

1637. Kristofovi Peckoví (Beck) z Lilienthalu za 1.400 zl. rýn.

prodali. (Lib. c. v. 13, 230 & 260.) — d) Dm na Poíí v Xo-

vém mst pražském ležící, po Janu Stanlíkovi za 150 kop mís.

odhadnutý. (Lib. c. v. 15, 409.) — e) Dum Smrtkovic též na

Poíí ležící, odhadnutý na 140 kop mís. (Lib. c. v. 15, 409.)

Na doplnní fundace domu professního vykázal císa Fer-

dinand 11. r. 1636. na statcích Hradišti Chustníkov a Hema-
nicích, po Janovi Trkovi konfiskovaných a hrabti Františkovi

z Ulfeldu odevzdaných 5.797 zl. 30 kr. (D. Z. kvat. 102, C. 9.)

;

pak za svršky J. M. C. vyhrazené na statcích Trkových (Žáky,

Kluky a Vrbice) 3.162 zl. 40 kr. (D. Z. kvat. 316, Q. 1. —
Viz též kollej jiínská). Potom r. 1646 cis. dekretem sproštn

byl dm professní placení dan z vína. piva a masa.

Ostatn podporován byl dum professní^ jenž žádnýcJi

statkiiv ani stálých píjmu míti 'nesml, znanými dary od

mnohých píznivc svých, kteréž v jedné summ 68.500 zl. rýn.

vynášely. Tak odkázala Johanna Pruskovská, roz. Kaplíka ze

Sulevic, r. 1629. domu professnímu 10.000 zl. rýn., kteráž summa
dle král. výpovdi r. 1635. dána a zaplacena býti mla koUeji

s domem professním spojené ze statku a jmní všeho jmeno-

vané Pruskovské náležitého. (D. Z. kvat. 143, K. 28 & kvat.

299, A. 2.) — R. 1631. daroval Adam Jií Kokoovec z Koko-

ova 4200 zl. rýn. za obcí Žateckou pojištných domu profes-

snímu k založení nadání pro hudebníky pi kostele sv. Mikuláše.

K témuž vielu, totiž k zvelebení služeb Božích hudbou o svátcích,

daroval r. 1668. hrab Trautmannsdorff 9000 zl. rýn. (Letopisy

jesuit, v archive Lobkovic.) — R. 1633.—1635. dostalo se domu

professnímu od rozdílných dobrodinc podpory na 9400 zl. v}^-

nášející. — R. 1637. vykázal Václav z Kumburku a Bhživa

domu professnímu ron 100 kop míš. z jistin}^ kolleji klatovské

odkázané. (D. Z. kvat. 145, 31. 7. — Viz též kollej klatovská.) —
R. 1649. odkázala Maria Maximiliána z Šternberka, roz. hrabnka

Hohenzollernská, domu professnímu 1000 zl. (D. Z. kvat. 256,

B. 5.) — Téhož roku dostalo se domu professnímu mnoho jiných
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dar, zejména od Františka hrabte Nádasdyho, od Ferdinanda

a Maximiliána z Lobkovic a od Rudolfa sv. p. z Tiefenbachu

;

zvlášt pak od Anny Polyxeny hrabnky Miclinové odkazem

10.000 zl. a od Ludmily Kavkovó z íean, vdovy po Františkovi

hrabti z Šternberka, 3500 zl. (Schmidl, Hist Soc. J. IV. 2,

p. 493.) — R. 1651. odkázala Lucie Otilie hrabnka z Martinic,

vdova po Františku Oldichovi Libšteinském hrabti z Kolovrat,

domu professnímu 12.000 zl. rýn., jichž úroky nakládány býti

mly na poteby k slavným mšem zpívaným za mrtvé. (D. Z.

kvat. 150, L. 9.) — R. 1661. postoupila domu professnímu

Alžbta de Boye, vdoTa po Allénm Reimundovi de Boye, jménem

svým a na míst dtí svých pretensi roních 300 zl. rýn.,

manželu jejímu od Jakuba Henrycha Paradise sv. p. z Eschaide

r. 1638. odkázanou i s konvicí a mísou stíbrnou, 10 liíven

stíbra vážící. Za tuto pretensi, na statku Kamenici eské po-

jištnou, dle porovnání dána byla Jesuitm r. 1682. od Antonína

Martina de la Sága Paradis summa 6200 zl. rýn. (D. Z. kvat.

146, M. 5 & kvat. 395, P. 12.) — Konen odkázala r. 1772.

Anna Barbora Gabrielová, mška a kupcová malostranská,

kostelu sv. Mikuláše domu professního dv tetiny jmní svého,

k emuž náležela též jistina 1200 zl. rýn. (D. Z. kvat. 236,

D. 24.)

K vystaveni nového domu professního a chrámu sv. Mi-

kuláše na miste dosavadního kostela jiz sešlého postoupeny

byly Jesuitm od r. i62y. az do r. i6'/2. domy tyto : 1. Dm
Yalentina Gense (Jense), mštnína a radního v Menším mst
pražském, pi kostele sv. Mikuláše ležící, za 2200 kop mís. od-

hadnutý, vedle cis. resoluce dekretem komory eské ze dne

18. kvtna 1627. postoupen byl domu professnímu bez všech

závad, kteréž na dom Skretovském v Xovém mst pražském

ležícím, král. komoe v pokut pipadlém, pojištny býti mly.

Naproti tomu Jensovi v summ odhadní za týž dm jeho

odevzdán byl od král. komory k užívání dm po Adamovi

Segmillerovi v Menším mst ležící a za 2800 kop míš. od-

hadnutý. (Lib. contract. 7, fol. H. 11.) — 2. Dm na hoejším

rynku v Menším mst pražském na rohu vedle domu nkdy
farního a druhého domu zádušního ležící, který r. 1628. dne

13. ervna superior domus professae k témuž domu od Michala
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Bambole za 4oOO zl. r<-n. koupil. (Lib. c. 7, H. 41.) — 3. Dum
ležící Y rynku dolejším na robu proti masntni krámm koupili

Jesuité r. 1628. dne 2. kvtna k Tyzdvižení fary neb školy od

Marianny Špalkové za hotovÝch 1400 kop mís. (Lib. c. 7., H.

41 p. v.) — 4. Dum pi hbitov kostela sv. Mikuláše, ležící

mezi domy nkdy Josefa Boka sklenáe a Markéty Kydingrové,

koupili Jesuito dne 12. íjna 1628. od Valentina Jense (Gense)

za 2000 zl. rýn. (Lib. c. 7, H. 55 p. v.) — 5. Dm proti

masným krámm ležící, Cukrmanovský eený. Jesuité koupili

r. 1628. od Jana Rudolfa a Jindicha bratí Xelclv z Levenastu

za 3000 kop mís. (Lib. c. 7, H. 59 p. v.) — 6. Kuchyn obecní

blíž kostela sv. 31ikuláše ležící, kterou k rozšíení téhož kostela

Jesuité koupili r. 1630. od obce Menšího msta pražského za

1500 kop mís. (Lib. c. 7, J. 44.) — 7. Dm v ulici za ko-

stelem sv. Mikuláše, mezi domem ddic po Antonínu Kupferovi

a domem Anny Wolfiusové ležící, koupili Jesuité r. 1631. od

paní Anny Trevisiusové za 3500 zl. rýn. (Lib. c. 7, J. 58

p. v.) — 8. Dm v ulici blíž kostela sv. Mikuláše, mezi domy

nkdy Pavla Xelcle a Anny Trevisiusové ležící, koupili Jesuité

od paní Anny nkd}' Jana z Rybnie, potom Pavla Oldicha

Wolfiusa manželky, za 1000 kop míš. (Lib. c. 7, J. 59 p. v.) —
9. Dum vedle kostela sv. Mikuláše ležící prodán byl Jesuitm

r. 1637. od paní Barbory Bartolomjové za 1200 zl. rýn. (Lib.

c. 7, L. 11 p. v.) — 10. Dm eený Kupferovský, na rohu

hoejšího rynku pi kostele sv. Václava ležící, prodán byl

r. 1638. Jesuitm od sester paní Doroty Krausové a paní Marie

Tyglové za 4000 kop míš. a 200 zl. klíného. (Lib. c. 7,

L. 11.) — 11. Dm u Zlatého Kíže eený, vedle kostela

sv. Mikuláše ležící, koupili Jesuité r. 1657. od mštnína a kupce

Adama Leuxa za hotových 600 zl. rýn. (Lib. c. 10, B. 30) —

-

12. Dm mezi dvemi kostela sv. Mikuláše a domem u Zlatého

Kíže ležící prodal r. 1671. Jan Václav Kleeblatt z Liiwen-

thurmu a Wasserthalu domu professnímu za hotových 800 zl.

rýn. (Lib. c. 10, B. 31.) - Tyto domy za 27.883 zl. rýai.

skoupené byly všech povinností mšanských osvobozeny, zvlášt

pak dva domy posléz uvedené r. 1673. od obce z jurisdikce

její propuštny. (D. Z. k\at. 390, H. 7.)

Dle smlouvy, mezi Jesuity domu professního a obcí Málo-
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16. kvtna r. 1673. potvrzené, Jesuité postoupili obci k rozšíení

Vlaského námstí od domíi skoupených cás (asi 4 lokte zšíí)

na rohu ulice k mostu proti domu Liechtensteinskému ležící,

též strhli kapli umrlci pi starém kostele sv. Mikuláše vysta-

vnou, ímž ulice o 9 loket byla rozšíena. Proti tomu obec

povolila Jesuitm stavti nový chrám sv. Mikuláše a dm
professní rovnou arou skrz námstí Vlaské až do ulice k mostu

vedoucí; mimo to postoupila obec r. 1674. Jesuitm domy

a místa, v nichž fará u sv. Václava, kantoi a zvoník až

dosavad bydleli. Za to složili Jesuité obci 3000 kop mís.,

vydali jí též oblig-aci na 1000 kop mís., které obec kolleji

u sv. Klimenta byla dlužná, a postoupili jí za obydlí pro faráe

a kostelníky polovici domu Kolovratského, za školou jesuitskou

a za domem u Divokých muž ležícího, kteroužto školu dm
professní r. 1656. od hrabte Henrycha Viléma z Stahremberku

a jeho manželky darem obdržel. (D. Z. kvat. 390, H. 2.)

Na stavbu nového domu professního a jeho chrámu po-

stoupil a daroval Jesuitmn r. 16^4.. Václav Libsteinský z Kolo-

vrat, Societatis Jesu religiosus, dne 24. záí všecky statky své,

po strýci svém Oldichovi Františku Liebšteinském z Kolovrat

zddné, totiž : a) Statky Stela a Hoštice, z nichž všecky užitky

a dchody (po zapravení roních úroku z 31.500 zl. rýn., je-

suitské kolleji klatovské povinných dle zaízení Lucie Otilie Kolo-

vratové, roz. Martinicové) vynaloženy býti mly na stavbu je-

suitského domu professního v Praze a jeho nového chrámu
;
po

vystavní pak chrámu z týchže dvod zízen býti ml stkvostný

hlavní oltá a kostelní obleky, potom ureno bylo 1000 zl. na

cínový náhrobek pro otce Kolovratova tam pochovaného a na

exequie pi vložení pozstatk jeho do krypty, která pro rodinu

Kolovratovu v chrám onom vystavna býti mla. — b) Statky

Hrádek (Staré Sedlo) a Strejkov, jejichž dchody všecky po

smrti Alžbty starší Kolovratevé, roz. Lobkovicové, manželky

nkdy Henricha Libšteinského z Kolovrat, též na stavbu domu
professního a chrámu po deset let Jesuité nakládati mli. Po
uplynutí tohoto desítiletí mly se statky ty prodati Františkovi

Karlovi Libšteinskému z Kolovrat za 30.000 zl., z kteréž suramy

dáno býti mlo jesuitské kolleji beznické 4000 zl, residenci na
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Sv. Hoe 1000 zL, na fundaci klášteru Strahovskému od pedk
Kolovratovfch založenou 2000 zl. a špitálu téhož kláštera Stra-

hovského 2000 zL, zbytek pak 21.000 zl. na vystavní domu

professního. Kdyby však eenÝ Kolovrat díve zemel neb statky

dotené za sumniu vytenou koupiti nechtl, postoupeny a pro-

dány býti mly statky koUeji beznické pod týmiž výminkami
;

což se také stalo, když Kolovrat týchž statiíu r. 1665. se vzdal.

(Yiz koUej beznická.) Mimo tyto statky postoupil a daroval

Yáclav Kolovrat k dostavní domu professního a chrámu jeho

všecko ddictví své, zejména které by po matce jeho Kate-

in Kokoovcové, roz. z Yrtby, na nho pipadlo. (D. Z. kvat.

159, P. 24.)

Toto ddictví Kolovratské, vynášející 80.000 zl., k nalé-

hání hrabte z Kolovrat, pedsedy nejvyššího soudu appellaního,

r. 1665. k úelu vytenému zcela bylo odevzdáno. Avšak teprve

r. 1673. po dlouhém vyjednávání s obcí Malostranskou o po-

stoupení prostoru k novému stavení potebného zvlášt pii-

nním hrabte Maximiliána Valentina z Martinic odstranny

byly smlouvou svrchu již vytenou veškeré pekážky, takže

téhož roku od císae Leopolda I. základní kámen k novému

domu professnímu slavnostn byl položen. Stavba domu tohoto

dospla r. 1677. a 1678. až do tetího patra, a již r. 1680. dne

6. kvtna ás jeho od arcibiskupa Fridricha hrabte z AVald-

šteina byla vysvcena a hned potom obydlena. Roku pak 1686.

vystavn byl zcela nov kostel sv. Yáclava v severozápadním

rohu domu professního, potom r. 1687. provedena byla skorém

celá stavba ásti severní a vyhnána byla ás domu západní

od základ až do polovice své; konen r. 1691. byl dostavn

celý novv dm professní na 4 patra vysoký.

Zárove s domem professním nov založen byl chrám sv.

Mikuláše, jehož západní ás od Krištofa Dienzenhofera, východní

pak ás od jeho syna Jana Kiliána r. 1752. byla vystavna.

Znamenitá kupola nad chrámem velebn se vypínající pokryta

byla mdí nákladem 7921 zl. (dle kvitance z r. 1748. v archive

c. k. místodržitelstva uložené). Xa vnitním upravení chrámu

pracováno bylo až do zrušení ádu jesuitského.

Y dom professním byl též prokuratoi* provincie s dvma
pomocníky svými, na jichž vydržování domu professnímu dáváno
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bylo ron 700 zl. n''n. z dchodu jesuitské provincie eské.

(Arch. místodrž. F. II. 87.) "

S domem professním spojena byla výminecné povolením

generála ádu P. Mutia dle pání zakladatelova íéz kollej a

gymnasium pro etnou mládež malostranskou, zvlášt pro ji-

nochy šlechtické, j^a založení této kollej e a školy daroval dne

12. kvtna r. 1628. Jesuitm hrab Adam Erdmann Trka

z Lípy na Xáchod a Novém Mst nad Metují statek svj

Chuchel v kraji áslavském ležící za spupné ddictví (D. Z.

kvat. 144, G. 16), a vykázal jim r. 1629. ješt 7000 zl. rýn.

na zakoupení domu, v nmž by mimo šest škol bylo též

obydlí pro 12 len ádu. K tomu ielu Jesuité koupili roku

1629. od paní Heleny na onen as Fidlarové a již Jakuberové

z Lusteneku dm svobodnf »U tí labutí« eenÝ, mezi domy

»U erné rže« a »U divokého muže« eenými v Menším

mst pražském ležící, se vším píslušenstvím za 6000 zl.

rýnských. (D. Z. kvat. 296, G-. 5.) Do tohoto domu od Trky
upraveného peloženo bylo v msíci listopadu r. 1629. gymna-

sium o tyech tídách (grammaticae), které již r. 1628. bylo

zaízeno, potom r. 1630. pátou tídou (poetikou) rozmnoženo

a r. 1645. doplnno nejvyšší tídou rhetorikou. *) Aby pak kollej

a gymnasium místností prostrannjších nabylo, Jesuité domu pro-

fessního koupili r. 1654. s cis. povolením ze dne 10. dubna od

obce Malostranské za hotových 5000 zl. rýn. dva domy šosovní,

pedešle povstnému hrabti španlskému Don Baltasarovi de

Marradas náležející, u Divokých Muž (též u Faun neb Wild-

man) eené, po Kašparovi Marradasovi na obec pipadlé, kteréž

pak r. 1672. za náhradu 1200 zl. z jurisdikce obce byly pro-

puštny a král. dekretem ze dne 16. kvtna r. 1673. do desk

zemských vloženy. (Lib. contract. 10, B. 19. — D. Z. kvat.

390, H. 11 & 466, M. 24.) K tmto domm postoupila obec

Malostranská r. 1724. za 150 zl. též prostor asi na dva kroky

široký, na severní ásti tch domv ležící, k rozšíení nového

*) Toto gymnasium, které již r. 1630. ve tyech tídách 370 žák
ítalo, po všecka léta následující etn bylo navštvováno, takže mlo
r. 1690. žák 339, mezi nimi 45 šlechtic (totiž 8 vévodové, 1 kníže,

17 hrabat. 7 baron a 17 rytí), roku pak 1699. vzrostl poet žák
na 473.
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g3^muasia, od domu professního ulicí oddleného, do nhož roku

1725. školy byly peloženy.

Pro kollej domu professnunu pipojenou Jesuité koupili

:

a) K. 1631. zahradu s domekem, eenou Lazarovskou. mezi

zahradou Doroty od Háje a domem Simona Berana ležící, od

paní Kateiny vdovy po spoluradním Janu Graffovi z Graffen-

burgu za 800 kop mís. (Lib. contract. 7, K. 4.) — b) R. 1640.

od mštnína a mydláe Bartolomje Fuxa zahradu, vedle ulice

a proti domu a zahrad Plantovské ležící, za 900 kop mís.

(Lib. contract. 7, N. 46.) — c) R. 1647. dum eena PlantovskN^

se zahradou (vedle ulice, která mimo t<'ž dm a zahradu Je-

suitm píslušející až k ece bží, z jedné a vedle domu JUDra

Jana "^^endlingera z druhé strany ležící) od paní Virginie Cam-

pionové (potom Guttmannové), roz. de Casa Xova, za 1400 zl.

rýnskÝch. (Lib. contract. 7, N. 47.) K této zahrad Plantovské

darovala a postoupila obec Malostranská dotené kolleji též

místo obecní a beh vedle ní ležící a povolila \ tomu, aby

nadjmenované ulice, jedna napí a druhá nadél zdmi ohrazeny

byly, na ten však spsob, aby Jesuité povinni byli ulici, domu

pana Wendlingera se týkající, zanechati otevenou k volnému

a svobodnému píchodu k vod pro pípad požáru, pak aby ve

zdi v druhé ulici napí vystavné udlána byla velká vrata

též k svobodnému prchodu k vod v as požáru potebné.

(Lib. contract. 7, N. 48.) — d) R. 1649. koupena zahrada od

Ferdinanda Bruggera za 1200 zl. rýn., z kteréžto summy pro-

dávající Jesuitm polovici slevil. (Schmidl, Hist. Soc. J. IT. 2.)

R. 1643. prodala kollej a dm professní s cis. povolením

ze dne 29. dubna r. 1643. statek Chuchel (kr. Cásl.) — totiž

tvrz Chuchel. vsi Cíkovice (Cekovice), Jeryšno (Reišno)

a Rozteyney (Rostejné), dvr na Hrce (Hrka) a dvr Drhotín,

s mlýnem, pivovarem, lesy a rybníky, jak to Adam Erdmann

Trka kolleji daroval — paní Theodore Salomén Lažanské,

roz. Hertlové z Leytersdorfu, za 15.500 rýn. (D. Z. kvat. 303,

A. 12.) Tato summa uložena byla k ruce koUeje u stav zem-

ských.

Zvláštní pak jmní kolleje a gymnasia pi domu professním

u sv. Mikuláše uloženo bylo na úroky r. 1694. v summ
30.700 zl. rýn., kteráž po zrušení ádu jes. fondu studijnímu

pipadla.
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K založení seminaria (S. S. Angelorum) pi kolleji domu

professního odkázal r. 1680. Tomáš de Storbegg, rada pi nej-

vyšším soudu appellaením, dm svj a vinici, a tento odkaz od

císae Leopolda I. 15. záí r. 1694. byl potvrzen. (Letopisy

jesuit, v archive Lobkovic.) — Potom okolo r. 1700. vykázáno

bylo 10.000 zl. na vydržování nkolik jinochu chudýcli v témž

seminái. Zvlášt pak založil dkan domažlický Antonín Píhoda

nadání pro 8 studujících s jistinou 5000 zl., která potom na

19.200 zl. vzrostla. (Arch. místodrž. F. II. 87.) — Pi zrušení

ádu jesuitského obnášelo jméní seminaida kolleje malostranské

úhrnem S^-44^ ^^-^ totiž na jistinách 57.300 zl. a na penzích

zadržanych 1146 zl., a pipadlo fondu nadanímu.

Po zrušení ádu jesuitského odevzdáno bylo veškerojméní

bývalého domu professního a kolleje u sv. Mikuláše c. k. správ

státních statk. K tomu jmní náležely mimo nadání a jistiny

svrchu vytené též stavení školní (kollegium a gymnasium)

a rozsáhlá budova domu professního, kteréž vedle vlastnoruního

listu císae Josefa II. dto. v Litomicích dne 19. záí r. 1783.

upraveny \i\\j pro nejvyšší liady zemské. Právo vlastnické

bývalého domu školního, k ubytování nejvyššího purkrabí a

k umístní c. k. gubernia zemského r. 1784. upraveného, pi-

reno bylo státnÍQiu pokladu, k jehož ruce dm ten (nynjší

stavení c. k. místodržitelstva pod ís. pop. 1.) r. 1835. za 5130 zl.

vid. ís. odhadnutý r. 1838. do desk zemských byl vložen.

(D. Z. lustrum. Tom. 1137, lit. F. 12.) — Budova bývalého

domu professního, r. 1774. za 80.000 zl. rýn. odhadnutá (Arch.

místodrž. F. II. 87.), ostatním nejvyšším c. k. úadm k užívání

postoupená (nynjší stavení ís. pop. 2., v nmž jest c. k. vrchní

soud zemský, c. k. státní itárna a hlavní pokladnice zemská),

r. 1838. za 60.000 zl. stíbra byla odhadnuta a vložena do

desk zemských r. 1846. k ruce komorního pokladu státního.

(D. Z. Instr. Tom. 1338, F. 17.) — Kostel sv. Mikuláše s vží

pod ís. pop. 556 postoupen byl r. 1775. za farní chrám i s pa-

tronátem a jmním svým 43.460 zl. obci Pražské, kteréž právo

vlastnické téhož chrámu r. 1835. by]o pireno a r. 1845. do

knih mstských malostranských vloženo. Užívání však krypty,

celý prostor pod týmž chrámem zaujímající, vyhrazeno jest

c. k. úadm, zvlášt c. k. místodržitelstvu pro archiv, který
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tam od r. 1783. jest uložen. (D. Z. Instrum. Tom. 1338. lit.

F. 17.)

Statky Stela a Hostíce, r. 1774. za 289.272 zl. 55 kr.

rfn. odhadmité, pipadly eskému foudu studijnímu, k jehož

ruce prodány hýly od král. správy statk státních dne 28. íjna

r. 1812. a 12. ledna r. 1809. se statkem Zuklínem na 15.846 zl.,

odhadnutém a bfvalé kolleji klatovské náležejícím, Erasmovi

Obstovi za 175.050 zl. (D. Z. kvat. 992, A. 1. — Arch. místodrž.

F. n. 87.)

Veškero jméfií bývalého domu professníJio^ kolleje a sejni-

iiáe v Menshn 7iist pražském vynášelo doh^-omady j_^6.i^j zL.

nepoítaje v to cenu chrámu sv. Mikuláše ani jistiny domu
professpímu náležející.

in. Kollej u sv. Ignáce v Xovém mst pražském.

K rozmnožení lenu jesuitské provincie eské založen byl

dle pání císaova r. 1628. v Xovém mst pražském dinu pro

nováky (Xoviciat. Tyrocinium), pi nmž též kollej zízena b<-ti

mla. K vystavní tohoto noviciátu a kolleje vykázáno a vy-

meno bylo král. listem ze dne 10. dubna r. 1628. skrze jisté

komisary místo na Novomstském rynku a Dobytím trhu ležící

z obou stran kostela Božího Tla*), který již r. 1622. Jesuitm
u sv. Klimenta od císae byl darován, a k zakoupení 20 domk
na témž míst stojících a za 3598 kop mís. odhadnutých, po-

volena byla z král. fisku summa 3300 zl. rýn.

Avšak k žádosti obce Xovomstské, kteréž by postoupení

doteného místa u prosted rynku na nemalou škodu a pe-
kážku bylo, upustili Jesuité smlouvou dne 21. íjna r. 1630.

od místa jim pro nové sídlo vykázaného a zvolili sob jiné

místo naproti tomu výše ležící, totiž rozsáhlý okršlek (ostrov)

od jiných stavení zcela oddlený, od rynku až do Krupné ulice

a od uUce Jené až do Svinské se rozprostírající, na nmž
uprosted stál prostorný dum, eený Mediolan (Mediolanum),

*) Tento kostel uprosted Dobytího trhu stojící, založený r. 1H82.

od pedstavených jistého bratrstva. Ješka Ocasa ze Zásadv. Ždimíra ze

Sedlce a Bucka z Heroltic, vystavn byl z kamene tvercovélio v podob
hvzdy. (Sclimidl, Hist. Soc. J. lit. p. 862.)



45

a vedle nho devt jiných stavení s 13 zahrádkami. Tento

okršlek Jesuitm od obce do knih mstských byl vložen a všech

poplatkv osvobozen, takže Jesuite oprávnni byli domy a po-

zemky na nm ležící sob kupovati. Obec pak pevzala povin-

nost o to se starati, aby domeky na rynku ležící za jistou

náhradu jich držitelm vykázanou k zboení pišly, rynk se

srovnal a svým asem v jistých místech vydláždil. Kotce však

ped domem radním od starodávna vystavné, které žádné pe-
kážce Dobytímu trhu a rynku nebyly, mly zstati v celosti,

aby v nich jak pedešle trhy a jiné obchody se držely. Mimo
to zanechala obec Jesuitm místo na témž Dobytím trhu ped
koUejí pro volnjší k ní pístup od jednoho rynku až do dru-

hého dvanácte lokt zšíí, a na ulici Jené vedle kostela bu-

doucího až k druhému rohu šest lokt zšíí
;

pak povoleno

Jesuitm rozšíiti i prodloužiti dle vle své kostel Božího Tla
až ke kašn a z jiných stran okolo tak daleko, jak tehdy hbitov

byl : též kopati k poteb své písek na místech Dobytího trhu

od obce vykázaných, avšak tak, aby jámu vybranou zase zavézti

a vyrovnati byli povinni. Konené mla obec vedení vody tak

opatiti, aby k žádné škod kostela Božího Tla a hbitova ne-

bylo a aby takového vedení vody též kollej novomstská (však

na svj náklad) užiti mohla. (D. Z. kvat. 303, K. 28.)

Y okresku jesuitské kolleji novomstské od obce postou-

peném skoupili Jesuité pro nové sídlo své domy tyto : R. 1629.

dva domy na Dobytím trhu vedle Mediolana ležící se vším

píslušenstvím od Daniele Prona za hotových 500 kop mís.

(Lib. contract. virid. 13. fol. 2.) — R. 1629. dm se zahrádkou

na Dobytím trhu mezi domy Yáclava Soukupa a stodolou

Yokáovskou ležící se vším píslušenstvím od Oldicha ermáka
za 350 kop míš. (Lib. c. v. 13, 16.) — R. 1631. dva domy
vedle sebe v Krupné ulici ležící se vším píslušenstvím od

Marty Kvítkový za 400 kop míš. (Lib. c. v. 13, 73.) — R. 1638.

dm od starodávna Mediolan eený na Dobytím trhu ležící

od Magdaleny Dvorecké z Olbramovic, roz. z Kuhrova (Sku-

hrova) za 2500 kop míš. (Lib. c. v. 13, 363.) — R. 1641.

dm od starodávna Pernikáovský eený, v Žitné ulici mezi

domem Andresa Fryera a domem na Korábe eeném v osad
sv. Štpána ležící, od sester Anny Kolsiniusovy a Alžbty
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Podolské, dcer po Šebestianovi Podolském pozustaK'cli, za 450

kop mís. (Lib. c. v. 13, 366 c\: 489.) — R. 1651. dm na Do-

bytím trhu vedle domu hrabete z Xagaroli a domu kolleje

ležící od Jana z Heisteru za 400 kop mís. (Lib. c. v. 15, 22.)

— Dm v Žitné ulici vedle seminaria ležící od Andresa Frvcera

za hotových 800 zL rýn. (Lib. c. v. 15, 182.1 K tmto domm
skoupeným dostali Jesuité ke kolleji novomstské též stodolu

na Dobytím trhu ležící, po Simeonovi Tokáovi konfiskovanou

a za 250 kop mís. odhadnutou, na kteréž jim právo a spra-

vedlnost' svou Anna prv Rytteršicová a potom Jesková z Peters-

dorfu postoupila místo 50 zl. jim od manžela jejího Michala

Rytteršice z Ryttersfeldu odkázaných. (Lib. c. v. 13, 490.) —
Mimo to postoupen byl od král. komory r. 1640. kolleji novo-

mstské dm Hurtcký (Hurta eený), na roh a prostoru, k vy-

stavní budoucího kostela sv. Ignáce ureného, ležící s dvma
domy sousedními za 1633 zl. odhadnutý. (Arch. místodržit.

C. 215, C. 1,7 & P. 2/5.)

K založení a vzdlání kolleje novomstské vykázán byl

^Jesuitm vedle dekretu komorj^ eské ze dne 18. bezna r. 1628.

zbytek pokut za perdon nkterým mšanm uložených, v jedné

summ 2210 kop mís. vynášející. Též jim postoupeno a ode-

vzdáno bylo 13 dom fiskálních, v Xovém mst pražském

konfiskovaných, v summ odhadní 8279 kop mís., totiž: ^; Dm
po Albrechtovi Kekulovi ze Stradonic na Koském trhu ležící,

odpolu spálený, odhadnutý za 1100 kop mís. — b) Dm po

Janovi Yackovi z Rženého, v ulici Pasíské ležící, odhad, za

415 kop mís., potom postoupen domu professnímu. — c) Dm
po Eliášovi starším Rozínovi na Píkopích, v tvrti sv. Jindicha

ležící, odhad, za 1000 kop mís., který Jesuité r. 1629. vedle

dekretu komory eské ze dne 4. záí t. r. Jindichovi Bysti-

ckému za 400 kop mís. prodali. (Lib. c. v. 13, 10.) — d) Dm
vedle pedešlého ležící a témuž Rozínovi náležející, odhad, za

600 kop míš. — e) Dm po Simeonovi Yokáovi proti kapH

Božího Tla vedle Huerty ležící, odliad. za 430 kop mís., který

Jesuité r. 1629. Janovi Frankovi smnou za dm jeho v krámcích

ležící s dodáním 30 kop postoupili. (Lib. c. v. 15, 411.) —
f) Dm po Janovi Stanlíkovi na Poíí ležící, odhad, za 150 kop

míš., který potom domu professnímu l)yl postoupen. — g) Dm
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Smrtkovic eený, na Poíí ležící, odliad. za 140 kop, též

(lomu professnímu postoupen. — h) Diíni s pivovarem na Ko-

sících e. v Jircháícli ležící, po Pavlovi Toškloudovi, odhadnutý

za 3550 kop mís., který též domu professnímu byl odevzdán. —
i) Dum po Markovi Chejnovském na Židovské zahrad ležící,

odhad, za 55 kop mís. — k) DCím v Krámcích u Božího Tla

ležící po Václavu Kolidiusovi, odhad, za 66 kop. — 1) Dm
po Simeonovi Yokáovi konfiskovaný, též v krámcích ležící,

odhadu, za 55 kop. — m) Dm Jiího Rozina v Pasíské ulici na

rohu ležící r. 1623. za 2400 kop mís. odhadnutý, Jesuitm

v perdonu 700 kop postoupený, ponechán byl dekretem komory

eské ze dne 21. íjna 1640. kolleji novomstské, od níž r. 1660.

prodán byl Yáclavu Kamenickému (jinak Povejšilovi) za 500 kop

mís. (Lib. c. v. 10, 228 & 15, fol. 415.) — n) Dm v krámcích

ležící, Matji Veselému náležející, postoupen Jesuitm v perdonu

19 kop mís. (Lib. c. v. 15, 409.)

Takto založené sídlo jesuitské v í\'ovém mst pražském

zaujali 14. ervence r. 1628. dva jesuité z koUeje sv. Klimenta,

P. Adam Kravarský jakožto superior této nové residence a

Bernard Oppel, k jichž výživ koUej staromstská potravy

a nápoje poskytovala, pokud se jim nedostalo stálých píjm,
poteby pak jiné zvlášt do kostela Božího Tla, k novému

sídlu náležejícího, zaopateny byly dílem z 1000 zl. rýn., které

P. Lammormain ron tomuto sídhi až do založení fundace

dávati pislíbil, dílem z dar poskytovaných od nkterých píz-

nivc, zvlášt od kanovníka Jana Platejse, cis. komisae k re-

formaci katolické v j^ovéni mst pražském naízeného. (Schmidl,

Hist. Soc. J. III. pag. 856.)

Již r. 1629. dostalo se tomuto sídlu jesuit, znanjších

dar, zejména od paní Majdaleny Dvorecké z Olbramovic

600 zl. rýn., od P. Lammormaina 4000 kop mís. a od Jana

Sferina 500 kop mís. (Schmidl III. 921.) K tomu odkázala též

r. 1629. Marta Reická, mšanka pražská, kolleji novomstské

pretensí svou 6907 kop mís., již mla na statcích konfisko-

Taných za král. komorou. (Lib. c. v. 14, 347.)

Na vystavéfií kostela sv, Ignáce a domu pi'o žáky chudé

a jich vydržování odkázala 10. dubna r. 1629. Johanna Pru-

skovská z Pruskova, roz. Kaplíka ze Sulevic, kolleji novo-
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mstské vše, co bv po splacení dluliuv a jiiiÝch odkazech jí

n. Johann Pniskovské prebfvalo. Tato siimma dle král. vý-

povdi r. 1635. dána a vyplacena býti mla ze statku a jmní
všeho jmenované Pruskovské náležitélio. K této pozstalosti

koUeji novomstské odkázané náležely dv jistiny (jedna na

50.000, druhá na 16.000 zl.) pak rozdíhifch pohledaností na

statcích konfiskovanycli, za král. komorou se nacházejících.

v jedné summ 300.000 zl. rýn., kteráž konen r. 1669. dne

9. února s král. komorou na 18.000 zl. vyrovnána a r. 1688.

kolleji novomstské zapravena byla. (D. Z. kvat. 143, K 28

& kvat. 299. A. 3.)

R. 1630. darovala Jesuitm k zaízerú kolleje (gyinnasia)

v Novém mst pražském vdova po Adamovi z Šternberka

pozstalá, hrabnka Maria Maximiliana roz. z HohenzoUern^

z vna svého 10.000 zl. rýn., z kteréžto jistiny první stálý

píjem roních 600 zl. úrok kolleji vycházel. K témuž úelu
vnovala dotená In-abnka r. 1633. ješt 23.000 zl. rýn., ímž
se stala zakladatelkou této nové kolleje,"^) k jejíž vystavní

její starší syn František ze Šternberka též 50.000 kop gr.

eských, které jeho otec, bývalý král. místodržící v echách,

za služby své za císaem ml, listem daným 13. listopadu

r. 1633. provinciálu P. Kirchnerovi postoupil. (Schmidl IV. 1.

pag. 19.) K fundaci pak tcío kolleje, cis. diplomem r. 1635.

potvrzené, odkázala táž paní Šternberková kšaftem ze dne

3. záí r. 1649. Jesuitm 25.000 kop míš. a k tomu ješt

3000 zl. rýn., tedy úhrnem 32.166 zl. 40 kr. rýn. (D. Z. kvat.

256, B. 4.)

R. 1635. daroval Jan Oktavian Chynský z Tchynic a Te-

tova kolleji novomstské 1500 zl. rýn. R. 1646. postoupila

kolleji novomstské paní Anna Marie Tettaurová. dcera Magdaleny

Hložkové z Tetova, práva svého na díl její z 10.000 kop mís.,

totiž 3333 kop, z kteréž summy r. 1652. téže kolleji zstalo

dle porovnání s bratími Hložkovými i)000 kop míš. a úrok

od sv. Havla r. 1652. (D. Z. kvat. 307, S. S.) R. 1675. po-

*) Pi této kolleji zízeny byly již dne 26. bezna r. 1688. dv školy:

r. 1685. rozšíeno bylo gymnasium ietí tídou (orrammaticae), r. 1686.

tídou syntaxeos. r. 1G88. tídou poeseos a r. 1(>Í0. nejvyšší tídou

rhetoricae.
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stoupil jesuita Magister Adam Racín z Rarína kolleji novo-

mstské díl po otci svém Františkovi právem ddickým na nho
pipadlý, v hotových penzích 13.644 zl. 88 kr. vynášející.

(D. Z. kvat. 74, O. 26.) Konen odkázal r. 1675. Mikuláš Aleš

Yitha ze Rzavélio na Dobejovicích kolleji novomstské 4000 zl.

rýn,, z nichž úroky rozdávány býti mly chudým a nemocným
lidem. (D. Z. kvat. 265, H. 17.)

Mimo dary ajistiny vytené nabyli Jesuité kolleje v Novém
mésté pražském téz nkterých dom, pozemk a statk, totiž

:

1. R. 1629. koupili Jesuité ti domy v krámcích na Do-

bytím trhu ležící, jeden od Krištofa Svible za 150 kop, druhý

od Jiího Skivana za 60 kop a tetí od Jana Franka za

460 kop mís. (Lib. contract. virid. 15, fol. 411.)

2. R. 1631. odkázal Václav Vlaverýn, mštnín a spolu-

radní Nového msta pražského kolleji jesuit, u Božího Tla
vimci s lisem a vším píslušenstvím na Srpových Horách le-

žící, 8 korc mír}^ držící. (Knihy vinohrad, lib. contract. 20,

fol. 267.) Tuto vinici s lisem zboeným prodala kollej r. 1569.

Matyáši Kreyssingerovi z Eckersfeldu za 450 zl. rýn. (Lib.

contr. 22, 146.)

3. R. 1633. král. resolucí ze dne 15. ervna dle dekretu

král. komory eské ze dne 20. ervence postoupen byl kolleji

novomstské darem dm v rynku jSTového msta pražského na

Dobytím trhu mezi domy u Yodolanských a nkdy Jiíka Ševe
ležící, eený Vokácovský, se sladovnou a vším píslušenstvím

za 2504 kop míš. odhadnutý, který Jesuité r. 1634. Ann starší

Preidarové z Falkenberku k ruce jejího syna Jana Preidara

z Heilberku za 2000 kop míš. prodali. (Lib. c. v. 13, 133 & 134.)

4. R. 1634. postoupeny byly kolleji u Božího Tla v Novém
mst pražském od král. komory vedle cis. resoluce ze dne

10. listopadu 1633. t7H kusy poli (57 korc držící) nad Yolšany

rozdíln ležící, za 1300 zl. rýn. odhadnuté, pak vinice nad Brá-

níkem ležící za 700 zl. rýn. odhadnutá, jak to vše po smrti

vdovy Anny Yokáové král. komoe bylo pisouzeno, za 1714 kop

míš., na kterou summu poraženo bylo kolleji 1214 kop ze

summy 6907 kop téže kolleji od Maity Reické odkázaných.

(Arch. místodrž. C. 215, W. 23. — Lib. c. v. 14, 347. — Knihy

vinohrad, lib. contr. 20. 282.) — Dotené ti kusy polí u Yolšan
Eíiek : Statky a jmní. L
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prodali Jesuité r. 1643. paní Salomén manželce Jana Severina

z Kriegsfeldu za (SOO zl. (Knihy vinohrad, lib. contr. 21. 123.)

Yinici nad Bráníkem prodala kollej r. 1662. konventu Domini-

kánu u sv. Jiljí za 240 zl. rvn. (Knihy vinohr. lib. c. 22, 216

& 293.)

5. K. 1635. daroval koUeji novomstské hrab Oktavian

Chynský z Vchynic a Tetova, pán na Chlumci, dic77i od staro-

dávjía u Ventrusii (jinak u Tí orl) eený, v osad sv. Jin-

dicha na Píkopích v Xovém mst praž. ležící, který Jesuité

r. 1635. Martinovi Ferdinandu Hereckému z Horky, mštnínu
novomstskému, za hotových 1200 zl. rýn. prodali. (Lib. contract-

virid. 13, 206.)

6. K. 1636. koupila kollej novomstská dvi' popluhií

svobodný ve vsi Roztylech (kr. Kou.), Kostele eený, pustý

s loukou, zahradou, hájem dubovým a vsím píslušenstvím od

bratí Jana Jeticha a Jindicha Karla ]\Ilýnských z Ottopachu

za 2750 kop mís. (D. Z. kvat. 498. D. 15.) Po zrušení ádu
pipadl týž dvr, r. 1774. za 9188 zl. odhadnutý, fondu stu-

dijnímu, k jehož ruce r. 1786. Jakubovi íí"aglovi z Konigshoen

za 14.000 zl. byl prodán. *) (D. Z. kvat. 735, K. 24. & kvat. 686,

E. 29.)

7. K. 1638. daroval kolleji novomstské dkan kostela

sv. Petra na Yyšehrad Yáclav z Ržové vinice v cen 4000 zl.

rýn. a prominul jí též dluh jemu povinný 1000 zl.; potom

r. 1639. ponechal jí užitek z dotených vinic jemu ješt ná-

ležející a na 3000 zl. vynášející ; k tomu vzdal se hrab Yáclav

Miclma z Yacinova navždy roního poplatku 31 zl. rýn. z tch

vinic jemu jakožto pánu té pdy náležejícího. (Schmidl, Hist.

Soc. J. lY. pag. 1. 450.)

8. R. 1638. koupila kollej novomstská vifiice 7ia Srpových

Horách pod Bílými Horami ležící — totiž vinici Tebosku
s lisem, vinici Bonm Mane eenou, vinici Ohvatrubskou a vedle

ní vinici Mydláku s lisem, též vinici Malou Pernikáku pod

vinicí Ohvatrubskou ležící — od ddic po Jakubu Bassewovi

z Tragenberku (Treunbergu), židu pražském, pozstalých za 6000 zl.

rýnských. (Knihy zápis, vinohradské, lib. contr. 20, 436.)

*^ Od ddic Naglových koupil dvr ten r. 1795. Adam Dohalský

hrab z Dohalic za 22.000 zl. (D. Z. kvat. 690. H. 18.)
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9. R. 1642. odkázal Jan z Špornfeldu jesuit kolleji novo-

mstské a Františkánm u Matky Boží Snžné spolen dum
Y

Firnfantovský (jinak Koudelovskf) eenf, na Široké ulici mezi

domy Jana Pachty z Rájová a Jana Sobslavského ležící, který

dotení Patres r. 1642. Janovi Krtkovi, zámeníku a mšanu
novomstskému, za 300 zl. rýn. prodali. (Lib. contr. virid. 13.

496—499.)

10. R. 1643. koupila jesuit. koUej novomstská u Božího Tla

od paní Doroty Šlayerové, mšanky novomstké, za 21.500 zl.

rýn. statek Krasavice (kr. Tábor.) — tvrz (sídlo) Krašovice

s dvorem poplužním, pivovarem, chmelnicí, vinicí, ovínem,

mlýnem, pilou, rybníky, lesy a vším píslušenstvím, též dvr
l/zthieený s píslušenstvím, vsi Krašovice .s krmou výsadní,

Mezihoí, Tynany, Yrbice, Vokice, a dílem vsi Kuníko, Kuni

a Kozobudy. (D. Z. kvat. 302, K. 7.) Po zrušení ádu pipadl

statek Krašovice fondu studijnímu, k jehož ruce r. 1809. prodán

byl se statkem Petrovickým (viz kollej beznická) a svobodni-

okým dvorem, Hoichovský eeným, Václavovi Bechyni z Lažan

za 86.300 zl., akoUv tyto statky r. 1774. za 138.172 zl. rýn.

byly odhadnuty. (D. Z. kvat. 735, K. 24 & kvat. 903, K. 6. —
Arch. místodrž. F. II. 87.)

11. R. 1644. dekretem komory eské postoupen byl jesuit,

kolleji novomstké d7n u Recických eený, po Jiím Reickém

konfiskovaný, v Novém mst pražském proti masným krámm
blíž radnice ležící, za 2240 kop mís. na srážku 6907 kop téže

kolleji od Marty Reické odkázaných. (Lib. contr. virid. 14, 346.)

12. R. 1644. koupil rektor koUeje novomstské ke kostelu

téže kollej e na vydržování svtla pi oltái sv. Ignáce domek

se zahrádkou mezi domy Matje Skaly a zahrádkou Bartolomje

Rottenbergera ležící, od Yáclava Rottenbergera za 100 zl. rýn.

(Lib. contr. v. 14, 77.)

13. R. 1660. prodal rektor kolleje novomstské P. Joannes

de Yrbna dm Bettenglovský^ v Starém mst pražském naproti

kostelu P. Marie Snžné na Mstku ležící, který do pti díl

po f Janovi Bettenglovi kollej dotená zddila, v tchto dílech

se 17 jinými nápadníky Bettenglovskými za 2600 zl. rýn. Marti-

novi Hendrichu sv. p. z Paradisu. (Lio. contr. coerul. 5, 2— 5.)

14. R. 1661. darovali Jan Bapt. Birko, Phil. a Med. Doctor,
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mšan novomstský, a manželka jeho Anna Apolena z Xevitkova

kolleji novomstské statek Biiiky (kr. Kouím.) — tvrz a ves

B. s dvorem poplužním, ovínem, krmou výsadní, 2 háji, vinicí

a vším píslušenstvím, jak to vše r. 1652. od paní Maryanny

Lobkovicové, roz. z Machovic. za 5000 kop míš. bylo koupeno

— vyhradivše si jenom 1000 zl. rýn. (D. Z. kvat. 307, P. 3

& kvat. 313, B. 10.) Tento statek prodala kollej s cis. povolením

ze dne 18. února r. 1682. rytíi Blažeji Eugeniu Salazarovi de

Monte Albano za 7000 zl. rýn. (D. Z. kvat. 397, A. 10.)

15. R. 1669. založeno bylo pi kolleji novomstské >>Ddictví

sv, Václava«, i,], nadáni na vydáváni katolických knihjazykem

eským, od P. Matje Steyera, který k tomu daroval ddictví

své po otci 500 zl. a matka jeho Marie mšanka novomstská

800 zl. R. 1670. k tomuto nadání, správ kolleje novomstské

svenému, pibylo 230 zl. a asem vyrostlo Ddictví Svatováclavské

na jistinu 12.176 zl., z jejichž úrok vydávány byly katolické

spisy vro- a mravouné, životy svatých, kancionály, zvlášt pak

r. 1715. Biblí . Svatováclavská a jiné spisy, které lidu eskému
bu levn byly prodávány neb zdarma rozdávány. Po zrušení

kolleje z jistiny 12.176 zl. k ddictví sv. Yáclava náležející

pipadly úroky s polovice fondu škol normálních a s polovice

arcibiskupské konsistoi. (Arch. místodrž. F. II. 87.)

16. R. 1676. koupil rektor kolleje novomstské P. Franciscus

z Yrtby k ruce téže kolleje od Jana Šebestiána hr. z Pottingu

statek Mratín (kr. Kouím.) — sídlo Mratín s dvorem poplužním

ovínem, pivovarem, hospodou, s lidmi poddanými a vším pí-

slušenstvím — za 16.000 zl. rýn. (D. Z. kvat. 392, L. 7.) Tento

statek se vsí Mratínem prodala kollej novomstská r. 1752.

hrabti Františkovi Václavovi z Xostic a Rhinek za 60.000 zL

rýn. a 500 zl. klíného. (D. Z. kvat. 596, G. 2.)

17. R. 1753. koupilo jesuitské kollegium u sv. Ignáce

v Novém mst pražském statek Ostedek (kr. Kouím.) s ves-

nicemi, k nmu náležejícími a vším píslušenstvím od paní

Susanny Ludmily Puteanové, roz. Mladotové ze Solopisk, za

54.000 zl. a 400 zl. rýn. klíného. (D. Z. kvat. 590, C. 25.)

K tomu statku pikoupila kollej dotená r. 1764. od Františka

apka, hospodáského iditele v Týn nad Yltavou a mšana
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novomstského, sedlský grunty Filipovský eenV', ve vsi ákovo
k statku Ostedeckómu náležející, za l.-)00 zl. rýn. (D. Z, kvat 595,

H. 3.) Po zrušení ádu pipadl statek Ostedek. r. 1774, za

69.351 zl. odhadnutý, fondu studijnímu, k jehož ruce od správy

c. k. statk prodán byl r. 1821. veejnou dražbou Aloysiu Subati

za 41.800 zl. stíbra. (D. Z. kvat. 735, K. 28 k kvat. 1051,

K. 15.)

Po zrušení jesuit, kolleje novomstské ujato bylo veškero

jmní jí náležející pro eský fond studijní, totiž: a) '^di jistinách

44.342 zl. 40 kr., z nichž náleželo k fundaci kolleje 32.166 zl.

40 kr. a k Ddictví sv. Yáclava 12.176 zl. (Arch. místodrž.

F. II. 87.) b) Statky Krašovice (sub. P. K 10), Ostedek (sub

P. N. 17.) a dvr v Roztylech (sub P. N. 6) svrchu vytené,

které prodány byly v jedné summ za 95.800 zl. — Také

budova kolleje novomstské r. 1659. založená, nynjší nemocnice

vojenská (ís. pop. 594.

—

II.) i se zahradou, r. 1774. za 100.000 zl.

odhadnutá, pipadla eskému fondu studijnímu, jemuž právo

vlastnické na domy, kteréž k založení téže kolleje od Jesuit

upotebeny byly, vedle c. k. místodržitelství ze dne 9. dubna

r. 1852. . 7336. do knih bylo vtleno, takže bezplatné užívání

téhož domu se zahradou c. k. eráru vojenskému za zapravování

výloh na jeho vydržování bylo pojištno. — Kostel sv. Ignáce

k téže kolleji náležející (r. 1665.— 1678. vystavný) s jistinami

fundaními na mše 2000 zl. a jistinami vlastními 21.037 zl.

pipadl fondu náboženskému, jemuž právo vlastnické na dm
(dle lib. contract. virid. 14, fol. 77) k témuž kostelu od Jesuitu

upotebený též r. 1852. bylo pivtleno. (Lib. obligationum sex-

viratus Nr. 3, fol. 290.) — Kostel Božího Tla, k bývalé kolleji

novomstské náležející, r. 1784. k rozkazu císae Josefa II. byl

zaven a r. 1788. k ruce fondu náboženského prodán. (Yiz

kostely zrušené.) — Po srážce dluh 18.551 zl. 55 kr. obnášelo

veškero jmní kolleje této úhrnem 244.627 zl. 45 kr.

Pi kolleji novomstské r. 1640. zízen byl ze sumray od

Johanny Pruškovské r. 1629. pro chudé žáky odkázané seminá

sv. Františka Xave^Ha, k jehož umístní penechán byl na as
od král. fisku dm sirotí v okrsku kolleje ležící. Potom pe-

ložen byl seminá do nové budovy koUejní, pi které na jižní

r. 1690. vystavn byl pro seminá kostel sv. Františka
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Xaveria. K tomu seminái odkázala i. 1649. Maria Maximiliana

paní z Šternberka, roz. In-abnka z Holienzolleru, na vychování

9 šlechtických neb mšanských student chudých katolického

náboženství 9000 zL, kterážto summa od její dcery Marie Evy

Alžbty z Teuffenbachu na statku Vršovickém k ruce dotené

semináe byla pojištna. (D. Z. kvat. 99, O. 18 a kvat. 256,

B. 6.) Mimo to založila v. 1693. hrabnka Maria Františka

z Heyssenšteina, roz, hrabnka z Vrtby, fundaci v témž seminái

jistinou 1500 zl. rýn., z jichž úroku 5% jeden studující až do

odbyté VI. tídy gymnasia stravou a šatstvem ml býti za-

opatován. Jistina dotená r. 1710. od dcery a ddiky zakla-

datelky, Susanny Antonie hrabnky z Vrtby, pro koUej novo-

mstskou byla vyplacena. íD. Z. kvat. 467, Q. 1.) K témuž

seminái koupila koUej novomstská r. 1715. od Alžbty Ma-

kovcové za 600 zl. rýn. zaJiradu se stavením^ ležící blíž u ko-

stela sv. Františka Xav. (Lib. contract. 31, fol. 155.) Po zrušení

ádu prodána byla dotená zahrada a dum bývalého semináe

(ís. pop. 773) od c. k. komorní správ}' r. 1784. paní Teresii

hrabnce AVildensteinové za 1650 zl. (Lib. c. 61, 290.) Kostel

sv. Františka Xav. r. 1 784. byl zrušen, r. 1787. pestavn a pi-

pojen k nemocnici vojenské. Ostatní jmní téhož semináe vy-

nášelo v jedné summ 24.340 zl., totiž dvr Vlachovka (u Libné

Staré) koupený za 8050 zl., který r. 1774. prodán byl pro cis.

seminá sv. Václava za 7000 zl. rýn. (Viz kollej u sv. Kli-

menta); pak na jistinách 17.000 zl. a na penzích zadržalých

340 zL, z ehož všeho po srážce dluhu 10.292 zl. pro fond na-

daní zbylo 15.698 zl.

Veškero jniéní bývalé jesuitské kolleje novoinéstské a se-

niÍ7iáe vynášelo tedy úhrnem 26o.j2j zl. ^5 kr,, poítaje v to

jistiny a odhadní summu za budovu dotené kolleje.

IV. Kollej krumlovská a m i s s i e v R í m o v .

R. 1584. založil Vilém Ursin z Rožmberka a na eském
Krumlov, vlada domu Rožmberského, rytí slav. tovaryšstva

zlatélio rouna a nejvyšší purkrabí pražský, v eském Krumlov
residenci Jesuitm, jimž vykázal za obydlí zatímn dm knzi

Beneficiátv a 250 kop míš. k zaízení vcí potebných.
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R. 1588. odevzdal zakladatel Jesuitm novou kollej, vy-

stavnou ze ty dom na blízku Vysoko brány a pojistil d-
chody a práva tohoto kollegia, listem daným 22. dubna roku

1588., kterýmž ustanovil k vydržování 20 len Soc. Jesu ron
1200 kop míš. z dchod msta Prachatic (totiž 800 kop z dan
solní a 900 kop z jiných píjm), kteréž kolleji na mst Pra-

chaticích a vesnicích Yejrov, Zdnicích a Tšovicích zapsal

;

pak roní deputát na obilí z panství Krumlovského (totiž 120

korc žita, 60 korc pšenice, 35 korc jemene, 10 korc

hrachu a 20 korc ovsa, vše míry pražské), kterýž kolleji po-

jistil zápisem mst svých Husince a Záblatí, též dvorv a vsí

Dlažišt (Lazišt), Kratošína (Kratušín), Saladína, Repešína,

Boku, Švihová a Zábrdí s mlýnem a vším píslušenstvím

;

konen postoupil kolleji zvláštní zahradu a k zásobení kolleje

dívím les na panství Teboském naproti klášteru »Hairafel«

(Hejov zadní neb na Yejton) na levé stran Vltavy ležící.

Tato fundace schválena byla cis. listem 27. prosince r. 1588.

daným. (D. Z. kvat. 25, J. 3 & 6 a 143, A. 27.)

Pi kolleji této zízen byl též seminá pro chudé studující,

jemuž zakladatel kolleje dchody bursy krumlovské, od Václava

z Rožmberka pro 12 jinoch zpvák 3770 zl. rýn. založené,

postoupil, a potom r. 1586. také daroval statek Vrcov (Wrzau),

ves s 9 poddanými, platícími ron 17 zl. 51 kr. úrok, pak

dvr svobodný Cikán eený s pohni, lukami a lesem.

R. 1591. postoupil a odevzdal zakladatel kolleje s cis. po-

volením rektorovi, otcm a mistrm Soc. Jesu kolleje krum-

lovské kollaturu fary v eském Krumlov a kaplanství téže

fary se vším k tomu píslušenstvím. (D. Z. kvat. 26, B. 24.)

Téhož roku vykázal zakladatel kolleji k pedešlé fundaci ješt

500 kop míš. ron k vydržování tídy rhetoriky, pi gymnasiu

nov zízené. Avšak tento pídavek po smrti zakladatele od

jeho ddice Petra Voka z Rže koUeji byl odat,*) a když

Petr Vok panství Krumlovské kráh Rudolfovi postoupil, teprv

v. 1614. od krále Matyáše z dchod téhož panství opt byl

povolen, ale až do r. 1625. zadržán, takže na 5378 zl. 20 kr-

vzrostl. Tento dluh po odevzdání panství Krumlovského knížeti

*} Viz spis mj » Tovaryšstvo Ježíšovo «, str. 84.
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z Eggenberga pevzíti mla dle naízení krále Ferdinanda II.

král. komora; avšak teprv r. 1677. porueno bylo od Leopolda L,

aby za doten^'' dluh na 20.000 zl. vzrostK^, kolleji vyplaceno

bylo jenom 4000 zl., pak aby úrok z jistiny svrchu vytené

5378 zl. 20 kr. vždy z král. komory se odvádl. (Rieggers

Materialien 3. S. 511.) R. 1602. odevzdán byl kolleji kostel

sv. Jošta (díve sv. Alžbty) skrze zvláštní kommissary od císae

Rudolfa, jemuž jej Petr Yok z Rosenberka postoupil. K tomuto

kostelu náležela jistina 1400 zl., pak 6 nadací zádušních, roku

1713.— 1768. založených v summ 1790 zl. Také pi arcidkan-

ském kostele sv. Yíta mli Jesuité zvláštní sakristii, kterou jim

zakladatel kolleje již r. 1588. V3^stavti pislíbil, a teprv r. 1638.

arcidkan krumlovský Jií z Kleblattu vystavti dal. (Riegger's

Materiál. 3. S. 526.)

Dchody kolleje krumlovské rozmnoženy byly asem též

mnohými dary, poskytovanými r. 1623. od Karla arcivévody

rakouského v summ 1400 zl. rýn., pak na penzích i jiných

potebách od Yáclava z Rulandu, faráe v Horních Rakousích,

jakož i od prelát klášter Augustiauv u sv. Floriana a Cister-

ciák ve y3^šším Brod a v Korun Zlaté. Také seminá kru-

mlovský dostával vedle cis. naízení z král. panství Teboského
od r. 1629. ron potebné množství rozliného obilí; témuž

pak seminái daroval r. 1638. Urban Textor, prelát a opat

kláštera benedikt. Admontu v íStýrsku, dm svj v Krumlov
vedle kolleje ležící. R. 1647. odkázal EUáš Insell, ohostrojec

v cis. vojsku ve Yídni, kolleji krumlovské 500 zl. rýn. a se-

minái k vychování jednoho alumna též 500 zl. rýn. (Schmidl,

Histor. Soc. Jesu III. pag. 420, 958: lY. 1. pag. 514 a lY.

2, pag. 361.) R. 1657. pojištn byl k ruce semináe a kolleje

krumlovské dluh 3000 zl. rýn. na statku Budyni, sirotkm Štern-

berským náležejícím, kterýžto dluh r. 1668. na statek Bechyni

byl penesen. (D. Z. kvat. 99, J. 5.)

Konen k vydržování dvou missioná Soc. Jesu pi

lo7'etanské kapli Navštíveni Panny Marie blíže Rímova r. 1650.

od mnohých dobrodinc, zejména od lena kolleje krumlovské

Jana Gurre vystavné,*) daroval r. 1694. prof. Soc. Jesu Jan

*) Tento kostelíek byl 1. ervence r. 1658. slavn oteven a stal

se poutnickým místem, kamž každoron mnoho tisíc lidí z blízka i z daleka
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Krištof Malovec 5000 zL, k nimž od rozdílných dobrodinc

5124 zl. pibylo, takže nadání této missie Soc. Jesu v Rímov
r. 1774. obnášelo 11.800 zl. rýn., z jichž úrok po zrušení ádu
dekretem 13. února r. 1777. farái v Rímov vykázáno bylo

ron 300 zl. Ostatní summa jakož i jistiny nadaní loretánské

kaple 1100 zl. rýn. pipadly fondu náboženskému. (Arch. míst.

F. II. 87.)

Mimo nadání vytená mla koUej krumlovská též nkolik

statk, totiž

:

1. Statek Vrcov^ již svrchu vytený, který kollej od se-

mináe pevzala, ale do desk zemských z jistých píin vložiti

nedala. (Informatio rectoris r. 1697. — Riegger's Materialien

3. S. 513.) — Po zrušení kolleje odhadnut byl tento statek

r. 1774. za 13.043. zl. 50 kr. rýn. (Arch. místodrž. F. II. 87.)

2. Stateek Hammerle^ mlýn s dvorcem a lesem blíže

I\Jrumlova ležící, který r. 1623. dne 13. kvtna kolleji odkázal

D. Matyáš Haelderle, primas krumlovský. Z tohoto mlýna platil

mlyná ron inže 35 korc žita, 2 korce pšenice a 4 korce

jemene, a mimo to povinen byl pro kollej ron 2 vepe vy-

krmiti. (Inform. rect. 1697. — Riegger's Mat. 3., 513.)

3. Statek Dlouhá Ves (Langendorf, kr. Budj.), ves s dvorem

poplužním, v níž bylo 6^/^ sedlák, kteí odvádli roního platu

13 zl. 42 kr. 4 den., 26 slepic a místo mlácení 11 zl., pak

každý po 4 korcích ovsa; též povinni byli dlati díví pro dvr
-v "V

potebné. Tento statek, po Mikuláši Cejkovském z Cejkova kon-

fiskovaný,*) darován byl r. 1620. od císae primasovi krumlov-

skému Matyáši Helderle z Schattenbergu, po jehož smrti v summ
4000 kop míš., kteréž Helderle na chudý dm (seminá) kolleji

krumlovské odkázal, téže kolleji z naízení knížete z Lichten-

šteina dne 19. kvtna r. 1624. byl postoupen. (Arch. míst-

C. 215, C. 14. — D. Z. 142, E. 14.)

se svými duchovními pastýi picházelo. (Schmidl, Hist. soc. Jesu IV. 2,

pag. 507.

*) Viz »Djiny konfiskacím, sir. 64. — Statek Dlouhá Ves — vsi

Dlouhá Ves hoejší adjolejší (Langendorf), Semany a Hosenšlok (Hossen-

schlag^i s mlýnem e. irský, krmami výsadními, lesy eené hory

Šemanské a jiným píslušenstvím koupil r. 1616. Mikuláš ejkovský

z ejkova od Jana Višn z Vtín za 8400 kop. míš. (D. Z. kvat. 188, E. 6.)
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4. Statek ímov — tvrzka . s dvorem poplužním a vsi

Rímov a Blansko s lesy, krmou, mlfnem a jiným píslušen-

stvím — po Ctiborovi Yojíi z Protivce konfiskovaný, koupil

kníže Jan Oldich z Eggenberga r. 1628. od král. komory za

6453 kopy mís. (D. Z. kvat. 143, B. 2.) a daroval jej s cis.

povolením téhož roku kolleji krumlovské, kteréž teprv r. 1667.

do desk zemských byl složen. (D. Z. kvatern ervený Comuni-

tatis lit. E. 4.) Z vesnice RUnova odvádli poddaní ron úrok
15 zl. 32 kr., 26 korc ovsa a 42 slepice; roní plat z krmy
vynášel 30 zl. a z mlýna 56 kor. žita a 2 krmené vepe po

5 zl. 50 kr. Z vesnice Blanska platili 3 osedlí úroku 7 zL

34 kr. a za robotu 4 zl. (Inform. rect. 1697.) — Po zrušení

kolleje statek Rímov se statkem Langendorfem, k nmu pi-

vtleným, odhadnut byl r. 1774. za 92.496 zl. 40 ki\ rýn.

(Arch. míst. P. II. 87.)

5. Pole u vsi Reutt (Reith, Loutka neb Švakov), pak

louku na vrchu Blansku a chmelniku spolem. (Inform. 1697.^

6. Vinice v Rakousích u dvoru Leidacker na statku re-

sidence sv. Bernarda, náležejícím kolleji vídeské, kteréž kollej

krumlovská po r. 1697. prodala. (Inform. rect. r. 1697. — Riegger's

Mat. 3., 514.)

Tyto statky jakož i dchody a píjmy jesuitské kolleji

krumlovské dle undaní listiny náležející, totiž na penzích

ron 1200 kop míš. a deputat svrchu vytený, pipadly po

zrušení ádu r. 1773. c. k. fondu studijnímu a dotené dchody
pojištny byly na panství Krumlovském, na nmž podnes váznou.

(D. Z. lit. K. Ví. fol. 43. — D. Z. kvat. 735, F. 7. k K. 24.)

Od statku Rímovského odprodán byl r. 1799. obci Krumlovské

les Heurafel s polem a loukou, 222 jiter a 1107^^^ obsahující

za 17.110 zl. (D. Z. kvat. 852, H. 20.) Statky Rímov s Langen-

dorfem (odhadnutý za 56.448 zl. 10 kr.) a Vrcov (odhadnutý

za 840 zl. 30 kr.) s dvorem Cikán eeným, roboty osvobozeným,

prodány byly r. 1806. za 36.709 zl. 31 kr. knížeti Josefovi ze

ScliAvarzenberga, od nhož je r. 1816. František Lang za 62.000 zl.^

koupil. (D. Z. kvat. 882, C. 16. & 957, L. 15.) Statee'f Hammerle

prodán byl po zrušení kolleje za 5400 zl. (Riegger^s Mat. 3., 513.)

Veškerojméni bývalé kolleje krumlovské obnášelo 107.329 zl.

31 kr., totiž za statky 59.219 zl. 31 kr., fundace na panství
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Krumlovském pojištna poítá se toliko za 38.360 zl. (akoliv

nyní mnohem vtší cenu má) a na jistinách 9750 zl. Po srážce

dluhu 13.081 zl. 24 kr. zbylo fondu studijnímu 94.248 zl. 7 kr.

— Bývalému seminariu náleželo na jistinách 47.500 zl. a za-

držalých penz 680 zl., úhrnem 48.180 zl., z ehož po srážce

dluh 506 zl. 40 kr. zbylo 47.673 zl. 20 kr. rýn. — Jesuitská

missie v Rímov mla nadání 11.800 zl.

Y. Kollej chomutovská a residence v B o h u-

sodov.

Kollej chomutovskou založil r. 1591. Jií Popel z Lobkovic,

nejvyšší purkrabí a pán na Chomutov, a dal k tomu úelu

vystavti novou budovu s kostelem i s rozsáhlým stavením

pro 10 škol a zvláštním domem pro 100 chudých studujících. *)

K vydržování kolleje vykázal a ustanovil pán z Lobkovic

hstem základním 23. ervna r. 1591. daným 2000 kop míš.

roních dchod a stálých píjm: totiž z msta Chomutova

ron 720 kop 7 gr., které rada mstská od mšan sebrané

plletn o sv. Jií a o sv. Havle po 360 kopách kolleji odvádti

byla povinna; taktéž z msta Boku (Gorgau) 312 kop 33 gr.,

z msteka dlice (Eidlitz) 342 kop 18 gr., z msteka Bezna

(Priesen) 207 kop 14 gr., ze vsi Družkovic 126 kop 12 gr.,

Bran (Wran) 54 kopy 20 gr., Yšehrd (Tschern) 49 kop 39 gr.,

Peapel (Pritschapel) 41 kop 19 gr., z Nezabylic (Nesablicz)

37 kop 39 gr., z Otvic (Uttwitz) 21 kop 17 gr., ze Yšestud

(Schossel) 41 kop 13 gr., z Pesvic (Poschwitz) 27 kop, z Kimova
(Krima) 12 kop 10 gr. a z Drmal (Túrmaul) 7 kop 15 gr.

Kdyby však obce vytené, pohromami postiženy, platy nadepsané

odevzdati nemohly, vydány býti mly tyže platy z komory panství

*) K vystavní kolleje vykázal zakladatel v mst Chomutov domy

tyto: diim Jana Cettpergera z Gettpergu, sousední dm nárožní na námstí

vdovy Anny Wolfrangové, dm Jana Pergnera vedle pedešlého ležící,

dm Valentina Schmita vedle Pergnera ležící a dm sousední Schrolv,

kteréžto domy od námstí a ulice samé až ke zdem mstským se roz-

prostíraly, též dm Kašpara Kocha mezi domem Schrolovým a zdmi

mstskými ležící a dm Filipa Schindlera k hradbám mstským pipojený

mimo tyto domy právovárené i s právem váreným postoupen byl kolleji

též celý prostor mezi nimi a zdmi mstskými ležící i s hradbami a pí-

kopy až k potoku sáhající. (D. Z. 26, G. 11.)
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chomutovského Jesuitm úpln ; a kdyby nkterV- držitel panství

chomutovského dchody tyto roní koUeji dávati nechtl, po-

vinen bfti ml náhradou koUeji koupiti statky za summu
100.000 kop mís. — Mimo to udlil zakladatel kolleji chomutovské,

kteráž mla býti úplnou . universitou, práva kupovati si statky

pozemské, též postoupil Jesuitm, správu a kollaturu nejenom

kostela farního a kaple zámecké, nýbrž i všech kostel na pan-

stvích svých. (D. Z. kvat. 26, Gr. 11.) Fundace tato scliválena

a potvrzena byla král. listem daným 25. ledna 1592. (D. Z.

kvat. 26, G. 7.)

K vydržování domu pro chudé studenty (seminarium) usta-

novil zakladatel kolleje zvláštní listinou ron 1000 kop mís.

na vné asy.

E. 1600. odkázala vdova Markéta z Lobkovic kolleji cho-

mutovské 20.000 kop míš. na zakoupení platu vného k vy-

zdvižení téže kolleje náhradou za dchody z panství chomutov-

ského, kteréž po pádu Jiího z Lobkovic r. 1594. král. komoe
pipadlo. (D. Z. kvat. 129, K 29. — Viz též spis mj »Tovaryš-

stvo Ježíšovo «, str. 36.)

K. 1650. postoupila vdova po Alexandrovi Regniersovi

sv. p. z Bleileben, Anna Maria z Pichelberga, kolleji chomu-

tovské 3000 zl. rýn. na statku Stradenickém pojištných. (D. Z.

kvat. 307, H. 9.)

Mimo to nabyla jesuitská kollej chomutovská nkolik statku,

totiž :

1. R. 1623. koupila kollej statek Velemysloves (Welmschloss,

kr. Žat.) — tvrz a ves Yelemyšloves, ves Truzenice (Druženice,

Trusenz), ve vsi Denticích (Tenetitz) dva lidi osedlé a ve vsi

Yysoanech 1 osedlého lovka — od Humprechta starš. ernína

z Chudenic za 25.700 kop. míš. (D. Z. kvat. 141, G. 20 a 21.

& kvat. 292, D. 30.) K tomu pikoupiU Jesuité r. 1632. dvr
ve vsi Yelemyšlovsi od Václava Cukra z Tamfeldu. (Schmidl.

Hist. Soc. Jesu III. 1194). Od toho statku odprodala kollej

s cis. povolením ze dne 19. prosince r. 1671. dvr ve vsi

Denticích Tomáši Mikul. Negronimu z Risenbachu, mšanu
staromstskému za 1400 zl. rýn. (D. Z. kvat. 390, E. 29.)

2. R. 1623. postoupeny byly kolleji chomutovské statky

po Janu Jindichu Strojetickém ze Strojetic konfiskované, totiž

:



61

Bésice (Vsice, Weschitz, kr. Zat. dom, V^elemyšloves), tvrz a

ves s dvorem poplažním za summu odhadní 7000 kop mís.
\

Nové Sedlo (Xeusattel), tvrz a ves s dvorem poplužním, za

summu odhadní 14.000 kop mís., a ves CJmdeín (Kuteín) za

summu odhadní 1.884 kop mís. Ze summy trhové 22.384 kop

mís. poraženo bylo kolleji vedle cis. resoluce ze dne 11. ervna

r. 1624. na deputát a úroky zadržalé 10.035 zl. 11 kr., zbytek

pak nedoplacených 8.392 zl. 58 kr. císaskou resolucí r. 1628.

darován Jesuitm u sv. Mikuláše v Praze. (D. Z. kvat. 295,

E. 22.) Z tchto statk postoupili Jesuité vedle cis. poruení

ze dne 16. záí r. 1629. statek Nove Sedlo a ves Kuteín Kri-

stiánovi Podpušovi sv. p. z Podpuše (D. Z kvat. 143, H. 26.)

a statek Vsice pipojili k statku Yelemyšlovsi.

3. R. 1623. kolleji chomutovské zastaven a potom r. 1628.

prodán byl statek Brusy (Pruss, kr. Žat), tvrz a ves s dvorem

poplužním, pivovárem, mlýnem a vším píslušenstvím, po Eliáši

Schmidgrabnerovi z Lustenegí^'u konfiskovaný, za summu odhadní

4.911 kop. míš. (D. Z. kvat. 143, C. 3.) Statek ten pipojen byl

též k statku A"elemyšlovsi.

4. R. 1628. koupili Jesuité kolleje chomutovské za 6000

kop. míš. dvr ve vsi Libdicích (Liebotic, dom. Maštov) od

Joachyma Ratiboského, jemuž jej ped vzpourou Yilém drcký
z dre prodal. (Archiv místodržit. C. 215, A. 2.)

5. R. 1628. postoupeno bylo kolleji chomutovské náhradou

za škodu vydrancováním jí r. 1618. spsobenou ze statk Jiíha

Hopfa a jiných pvodc onoho spustošení v pokuto propadlých

sedmero polí a dvé luk na blízku Chomutova ležících. Téhož

roku koupili Jesuité chomutovští dvr ve vsi Spoici za 2000 zl.,.

které jim pipadly z pokuty, druhému hlavnímu pvodci vy-

drancování kolleje uložené. (Schmidl, Hist. Soc. Jesu III. 420

& 861. — Arch. místodržit. F. II. 87.)

6. R. 1637. postoupen byl kolleji chomutovské v dluhu

jí povinném mlýn na pedmstí chomutovském vedle zahrady

kolleje ležící. (Schmidl IV. 375.)

7. R. 1651. koupila kollej chomutovská stateek rytíský-

Starý Dvr (Althof, dom. Sobchleby) pod mstem Krupkou

ležící od Adama Peceliusa z Adlersteina za 3.200 zl. rýn. a

pipojila jej potom k statku Sobchlebskému. (D. Z. kvat.

307, 8.)
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8. R. 1660. prodala kollej chomutovská pusté dvory ve

Spoici (Sporitz, kr. Žat.) s 3\/2 lánem rolí, s domkem a vsím

píslušenstvím, jak to r. 1628. koupila, Janovi Adamu Hrzaovi

sv. p. z Harrasova za 14.000 zl. ryn. (D. Z. kvat. 317. L. 6.)

9. E. 1665. odkázala vdova Anna Marie z Bleileben, roz.

z Pichelberka, statek svj Sobéchleby (Sobchleben) — tvrz a

ves Sobchleby s dvorem poplužním, ves Modlany s dvorem

poplužním, vsi Schinu (Šejnov, Bohusodov, Mariaschein), Hunín
(Unín, Hundstein) a Maršov (Marschen, Morschen) — kolleji

chomutovské k ruce jesuitské residence a kostelu Matky Boží

v Šejnov (Bohusodov, Schina, Mariaschein) pod Krupkou.

(D. Z. kvat. 114, H. 22 & 263, C. 20.)*)

Po zrušení ádu jesuitského pipadl statek Velemyšloves

se statky Bšicemi a Brusy k nmu pipojenfmi eskému fondu

studijnímu, k jehož ruce roku 1774. za 202.077 odhadnut a

r. 1813. (1818.) prodán byl veejnou dražbou Václavu a Janu

Penischkovi z Dobroslav za 123.500 zl. (D. Z. kvat. 735, K.

24 & kvat. 1.027, G. 12.) Potom však r. 1853. prodán byl

statek Yelemyšloves se statkem Dlažínem (Blažím, Blažím.

Ploschka) a dvorem Minicemi Jakubovi Doubrauerovi z Treuen-

waldu za 80.000 zl. stíbra. (B. Z. kvat. 1051, N. 7.) Mimo to

obdržel fond studijní jistiny kolleji chomutovské náležející

úhrnem 82.207 zl. 27 kr. rýn., mezi nimiž byla jistina fundaní

20.000 kop. míš. neb 23.333 zl. 20 kr. rýn. (Arch. místodržit.

P. II. 87.)

Statky Sobéchleby a Starý Bvr, r. 1774. za 196.506 zl.

rýn. odhadnuté, ujaty byly k fondu náboženskému, avšak již

r. 1779. od císaovny Marie Terezie vzhledem na záv paní

z Bleileben opt kostelu bohusodovskému do vlastnictví na-

vráceny byly i s jistinou 17.512 zl. na statku Chotovinském

uloženou, a jsou pod správou bisk. ordinariátu Litomického.

(B. Z. kvat. 735, K. 30.) — Fondu náboženskému pipadla

jistina 496 zl. kapli P. Marie v Kvinov (Quinau) náležející.

(Arch. místodrž. F. II. 87.)

*) Statky Sobéchleby a Stradonice, po Albrechtovi Kekulovi kon-

fiskované, koupil r. 1628. Alexander Regniers z Bleileben za 82.335 zl..

a odprodal r. 1630. statek Stradonice za 17.000 zl. (D. Z. kvat. 158, A.

-21. & 297, B. 16.)
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Jmní bývalého semináe sv. Xaveria pi kolloji chomu-

tovské pipadlo chomutovskému fondu nadanímu pro studenty

a vynášelo v jedné summ 104.316 zl. 45 kr., totiž jistin

52.686 zl. 40 kr., penz zadržených 816 zl. 14 kr., rozdílných

píjm uvedených na jistinu 45.218 zl. 1 kr. a polí 40 korc,

majících cenu 5.595 zl. 50 kr. Za pivtlení tchto polí k statku

Velemyšlovsi pojištno bylo na témž statku r. 1795. dotenému
fondu nadanímu roních 50 zl. (D. Z. kvat. 686, J. 27.)

Veškero jméni kolleje chomutovské obnášelo po srážce

dluh 5.717 zl. 28 kr., úhrnem 199.990 zl. 15 kr., v kteréž summ
však není obsažena budova této kolleje, k ubytování vojska

(nynjší kasárny) postoupená, ani jmní jesuitské residence

v Sejnov ani jmní semináe svrchu vytené. Jmní kolleje

chomutovské a residence šejnovské obnášelo v jedné summ
414.504 zl. rýn.

YI. Kollej v Hradci Jindichov.

Tuto kollej založil Adam z Hradce a na Hradci, nejvyšší

purkrabí pražsk}'', listinou danou 20. ledna r. 1594. K vy-

stavní kolleje vykázal zakladatel prostranné místo a postoupil

Jesuitm k službám Božím kostel farní, jehož faráe co do správy

duchovní rektorovi kollegia podídil, též kostel sv. Maí Majdaleny,

a penesl všecku péi a právo, jemu aneb pedkm jeho nále-

žející, kostela hradeckého i všech jiných kostel na panstvích

svých na Jesuity kolleje hradecké. K vydržování této kolleje

vykázal zakladatel roních dchod a stálých píjm 1500 kop

míš., takže placeno býti mlo od obce Hradecké z dchod
vrchnosti povinných, od obce Tele a z dchod panství Hlu-

bockého ron po 500 kopách. K tmto stálým píjmm, na

dotených mstech a statcích pojištným, pidal zakladatel ze

statku Hradeckého ron 150 korc žita, 80 korc pšenice

60 korc ovsa, 40 korc jemene, 12 korc hrachu; pak m-
sín z pivováru hradeckého 4 sudy piva bílého; potom ron
6 sud dobrého vína a 10 džber ryb (5 džber kapr a

5 džber jiných druh) ; též díví pro kollej a školy dle po-

teby dodávati a dovážeti se mlo z les panství Hradeckého. —
Kdyby však nkterý z ddic zakladatelových anebo budoucích
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držitel panství Hradeckého této fundaci zados neuinil, po-

vinen hýú ml náhradou za tu fundaci Jesuitm, kdekoliv by
si jinou kollej zíditi chtli, koupiti statky jiné za 100.000 kop

mís. Kdyby však nkterý z budoucích držitel panství Hrade-

ckého Jesuity z Hradce vyhnal a jim za 100.000 kop statky

jiné koupil, oni vsak v 100 letech žádné nové kolleje si ne-

vystavli, zbaveni býti mli ^ nejenom tchto nových statk,

nýbrž i pvodní fundace v Hradci jim náležející ; když by si

však novou kollej vystavU a jiný jeho nástupce je do Hradce

nazpt povolati chtl, navrátiti se mli Jesuité bez odporu do

kolleje hradecké do sto let; kdyby však toho uiniti nechtli

a radji v nové kolleji sob zízené zstali aneb kdyby se

vbec navrátiti nemohli, ustanovil zakladatel, aby Jesuité všech

dchod a statk kolleje hradecké jakož i statk jim k nové

kolleji koupených byli zbaveni a aby tyto statky navráceny

byly pánu Hradce. (D. Z. kvat. 127, H. 11.) — Tato fundace

od krále Kudolfa II. 25. záí r. 1596. byla potvrzena a schvá-

lena. (D. Z. kvat. 127, H. 8.)

R. 1601. 1. dubna potvrdil Jáchym Oldich z Hradce

a na Hradci Jindichov dotenou fundaci kolleji jesuitské

v Hradci a penesl roní dchod 500 kop mís. k vydržování

téže kolleje na panství Hlubockém pojištný po prodeji tohoto

panství na panství Hradecké, z nhož se pak kolleji ron 1000

kop vydávati mlo. Též deputát na obilí, pivu, vínu a rybách

kolleji dle fundace pvodní vykázaný a na mstech Poátkách,

Reici a Lišov pojištný, penesl z msta Lišova, s panstvím

Hlubockým prodaného, na msto Stráž, a vykázal kolleji ješt

z dvor svých ron 4 centy sýra a 4 centy másla. Pak ode-

vzdal kolleji a školám do vlastnictví dva lesy »Schacky« e-
ené, nad rybníkem Zásmuckým (neb Krvavým) ležící, též les

»Cymrbolt« eený u rybníka Musureckého ležící. Mimo to

vykázal kolleji k potebám kostela ron 100 liber istého

vosku, 120 liber dobrého oleje a 6 sud (60 vder) dobrého

vína. Konen daroval kolleji místo zahrady od otce jeho ve

fundaci pislíbené dvr na pedmstí ležící se zahradami, poli,

lukami a vším píslušenstvím, jak to od ddic Jana Litvína

z Dotn koupil, a k tomu též ás eky od valchy až k mostu

pod Lišným dvorem. (D. Z. kvat. 468, ¥. 5.)
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Ji. 1(305. potvjdila sestra a (lodika Jáchyma z Hradce,

Lucie Otilie Slavatová, paní na Hradci a Teli, Jesuitm koUeje

hradecké pro vyciiování chudycli žáku v seminái^ pi též

kolloji od matky její Kateiny, roz. hrabnky z Montfortu, za-

loženém, (lva domy, zahradu, rolí, louky, rybníky, nábytky,

svršky, roní platy a jiné vci, kteréž ped tím k menšímu

špitálu blíž kláštera sv. Kateiny pi mst Hradci Jind. ná-

ležely. Potom jim potvrdila a všech poplatkíiv osvobodila také

doni}^, jichž nkdy Jakub Erino-er, zámeník, Krištof Kasolar,

kamenník, a Jerolím Bulík v držení byli. Též naídila a po-

tvrdila, aby jim do domu poddaní z vesnic Klenového, Pohoe
a Plasné každoron 180 sáhu dev k palivu z lesu panských

zdlali a bez úplatk dovezli. K tomu naídila, aby chudým
žákm z pivováru liradeckého každý rok 60 sud poloviního

piva a každý týden malý soudek dobrého bílého piva a 2 džbery

mláta se dávalo, pak asu postního o kopy dobrých kapr
z panství Hradeckého vydávalo. (D. Z. kvat. 468, F. 9.) Témuž
seminái pi koUeji hradecké darovala r. 1605. vdova po Já-

chymovi z Hradce Marie Maximiliana, opt provdaná Štern-

berková, roz. hrabnka z Hohenzollern, 10.000 kop mís., kterážto

summa k ruce téhož semináe r. 1611. obci msta Budjovic

na roní úroky 600 kop míš. byla pjena a r. 1672. od

dotené obce zaplacena. (D. Z. kvat. 98, F. 17.)

R. 1639. daroval kolleji jindichohradecké Yilém hrab
Slavata 2000 zl. rýn. (Schmidl \\. 1. p. 624.)

Konen nabyla kollej jindichohradecká též nkterých

statk pozemskýcli, totiž: a) R. 1639. koupila kollej od Jana

Uniovského za 11.000 kop míš. ves Popelili (na Morav, kraj

Jihlav.) s 30 osedlými nekatolíky (eskými bratry), která -22. záí

r. 1640. do desk byla vložena. (Schmidl lY. 1. 624.) — b) Roku

1667. koupila kollej statek Vopoany (Opaany, kr. Tábor.)

s dvma dvor}^ poplužními, ovínem, lesy, rybníky, mlýny a

vším píslušenstvím, od Jana Jáchyma hrabte Slavaty za

33.500 zl. rýn. a prodala jej r. 1669. kolleji pražské u sv. Kli-

menta za 35.000 zl. rýn. (D. Z. kvat. 317, E. 24 & kvat. 402,

Q. 26.)

Dle listu piznávajícího mla kollej jindichohradecká

r. 1771. statek Popelí fi na Morav, za 36.000 zl. odhadnutý,

EíIjIc : Statky a jméní. 5
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a dvr v Hradci na pedmstí, odhadnuty za 8000 zl. ryn.

Mimo to dostávala kollej z dchod ii panství Hradeckého a Tel-

ského ron 1750 zl. rýn. (1500 kop mís.) na hotových penzích

a deputat z panství Hradeckého v roní summ 2225 zl. 50 kr.,

totiž : 6 sud vína za 225 zl., 83 korce 1 vrt. pšenice po 3 zl.,

186 kor. 1 vr. žita po 2 zL, 41 kor. 2 vr. jemene po 1^2 zL,

62 kor. 2 v. ovsa po 54 kr., 12 kor. 2 v. hrachu po 2.^\^ zl.,

60 sudu piva po 9 zL, 5 cent. 30 lib. kapru po 8 zl, 7 cent.

60 lib. štik po 19 zl., 30 konvic ryb malých po 24 kr., 3 cent.

72 lib. másla po 20 zl, 3 cent. 72 lib. sýra po 4 zl., 500 sáh
díví po 54 kr. a roní výnos z ásti i^eky 15 zl. — Téhož roku

bylo v kolleji jindichohradecké 24 len S. J., z nichž na

každého k vychování poítalo se 300 zl., tedy ron 7200 zl.

;

veškeré píjuiy však obnášely ron jenom 6774 zl. 37 kr.,

takže ron se nedostávalo 425 zl. 23 kr. — Dluhy kolleje

obnášely 19.769 zl. (Arch. místodrž. F H. 87.)

Po zrušení ádu jesuitského ujaty byly od král. komory

vytené statky a spravedlnosti kolleje jindichohradecké, takže

i dchody této kolleje na penzích a deputatu od zakladatele

ustanovené z panství Hradeckého král. komoe vycházeti mly.

Proti tomu odvolal se poruuík nezletilého držitele panství

Hradeckého, Kudolfa hrabte ernína r. 1778. k cis. kr. vyššímu

právu zemskému, dokládaje, že dle základní listiny kollej se

všemi dchody, spravedlnostmi a právy, tedy i s kollaturou

proboštství Hradeckého a far v Jarošov, Lodhéov (Rieger-

schlag). Pné (Baumgarten) a ími (Schammers) pipadnouti

má nazpt majiteli panství Hradeckého; nebo dle bully papežské,

týkající se zrušení ádu, potvrzené od císae 21. ervence

T. 1773., naízeno bylo, aby všecka nadání, vyzdvižením ádu
uprázdnná, obrácena byla k úelm od zakladatele ustano-

veným. Rozsudkem král. soudu zemského z dne 18. ervna 1779

uznáno za právo, že dotené dchody bývalé kolleje hradecké

i s kollaturarai vytenými od král. komory navráceny býti mají

držiteli panství Hradeckého. Avšak rozsudek ten od nejvyššího

soudu dne 25. února r. 1780. byl zrušen, takže dchody a spra-

vedlnosti bývalé kolleje hradecké pipadly fondu siudijniuiu

i s kollaturami far vytených, jenom patronát proboštství hra-

deckého císai byl vyhrazen. (D. Z. kvat. 825, H. 7 *.^' J. 7 ;
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í^kvat. 742, D 28 & E. 16; kvat G9P>, H. 4.) Za tyto dchody,

na panství Hradeckém k ruce fondu studijního pojištné, uvolil se

majitel panství Hradeckého dle vyrovnání z dne 10. ervna 1888

-zapraviti k fondu studijnímu summu výkupní 44.471 zl. 80 kr. r. m.

.(D. Z. Lit. K Tom. Y.. foL 283.) — Pipotou-li se k tomu

summy odhadní za statky vytené úhrnem 44.000 zl. rýn., obdržel

fond studijní zrušením kolleje jindichohradecké 88.471 zl. —
Eondu náboženskému odevzdány byly jistiny kostela sv. Máí
Majdáleny 410 zl, kostela sv. Jana Kt. 2460 zl. a sakristie

jesuitské pi kostele farním 107 zl. (Arch. místodrž. F. II. 87.) —
Z fondu náboženského zízena byla r. 1786. lokalie v Pope-

lín. — Budova kolleje upravena jest v kasárny, a kostel sv. Máí
Majdaleny jest nyní skladištm vojenským.

Jmní bývalého semináe kolleje jindichohradecké pipadlo

fondu nadanímu pro studenty a vynášelo úhrnem 60.255 zl.

47^2 kr., totiž na jistinách 53.706 zl. 40 kr., zadržených penz
704 zl. 7 7o kr. a dvory za 5845 zl. Úroky z toho jmní vy-

dávaly se dekretem ze dne 1. ervence 1779 konviktu nov
zízenému pi kolleji piaristské v Praze až do jeho zrušení,

potom vykázány k nadáním pro studenty gymnasia jindicho-

hradeckého, kteréž nyní umístno jest v stavení bývalého se-

mináe s kaplí sv. Yíta. (Arch. místodrž. F. II. 87.)

YII. Kollej v Jiín.

Ke kollejím po navrácení se Jesuit do ech po bitv

blohorské nov založeným náležela pede všemi kollej jiínská.

Toto nové sídlo založil Albrecht z Waldšteina r. 1623., povolav

do Jiína k vychovávání a vyuování mládeže pt jesuit

z kolleje pražské u sv. Klimenta, jimž zatím v zámku svém

obydlí a celé zaopatení vykázal, hned pak k prozatímné fundaci

statek Smrkovice a listem daným dne 26. kvtna 1623 ves

Hoenves s dvorem poplužním, též dvr na podmstí jiínském,

který od Jaroše Bukovského koupil, s lesem na blízku ležícím

a prostrannou zahradou k užívání postoupil. R. 1624. dne 17. záí

odevzdal Waldštein Jesuitm statek Mileves náhradou za statek

Smrkovice, který k zaízení hebince nazpt si vzal. *)

*) Jak horliv Waldštein zaízením a otevením škol jesuitských

v Jiín se obíral, o tom svdí mnohé listy jeho k P. Valentinu Coroniovi
5*
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Listinou základní ze dae 16. íjna r. 1624. pislíbil Waldšteiiii

že v Jiín na míst nejpíhodnjším pro 60 len Soc. Jesm

vystaví koUegium spojené s 10 školami (totiž 6 pro gymnasium,.

3 pro filosofii a 1 pro theologii morální), s prostranným ko-^

stelem a pohodlnou zahradou, také se zavázal výlohy se stavbou

tou spojené .zapraviti, takže k tomu z dchodu jeho po deset

let ron 4000 kop mís. a tolikéž z dchod statk kolleji

postoupených vycházeti mlo. K vydržování ]>ak asi 40 len
Soc. Jesu a .n-i jiné poteby kolleje jiínské postoupil AValdštein

Jesuitm k užívání svrchu dotený statek Mileves s dvma
dvory poplužními, k nmuž ásti panství Ivumburského a Yehš-

ského s mnohými vesnicemi pipojil, vyhradiv sobe jenom práva

honební a horní jakož i jurisdikcí, a ustanovil, ab}^ Jesuité z tch

statk na 81.830 zl. rýn. odhadnutých nejenom cis. a král. dan,

nýbrž i kontribuce do komory jeho odvádti byli povinni. Ko-

nen pislíbil AValdštein pi této kolleji zíditi též konvikt a se-

miná pro 100 chudých jinoch, z panství jeho k studiím

schopných, k jichž zatímnému ubytování dm za 150 kop mís.

r. 1624. koupil a vykázal zatím r. 1625. k vydržování a vy-

chovávání 111 seminarist ron 1600 zl., pak dostatek piva,

100 sáh díví, 16 džber ryb, 12 beek soli a 400 korc
pšenice.

Tuto fundaci potvrdil Waldštein 27. prosince r. 1627.

s tou zmnou, že k stavb kollegia, téhož roku již zapoaté,

pro nejbližších 7 let (od r. 1627.— 1634.) ron 3000 zl, pak

na stavbu nového kostela pi kolleji na míst starého kostela

farního sv. Jakuba, který ml býti zboen, od r. 1635. poínajíc

po 5 let ron 3800 zl. z dchodu svých ustanovil a naídil,

aby tolikéž Jesuité z dchod statk sob vykázaných na stavbu

kolleje a kostela nakládali. — Zárove vykázal Waldštein listem

základním z 26. prosince v. 1627. na vystavní seminaria pro

100 studujících (z nichž býti mlo 20 šlechtic, 10 alumnu

klerik a 70 seminarist) 4000 zl. rýn. a k vydržování jich.

superioru jesuitského sídla jiínského roku 1G23. zaslané, zvlášt ddto

v Kolín 27. srjona, 1.. •>. a 6. záí a ddto v Brod Nmeckém 19 . 21^..

21., 2). a 25. záí a vcskr/. jazykem eským psané, jimž Waldštein sám

vždy vlastní rukou pipsal tytul: » Velebnému v Kristu Pateru Valentinu

Coroniusovi, knzi Socictatis Jesu. mému velmi milému pánu a plitch

v Kristu. « (Schmidl Tlí. 469.)



pak (Ivou správc, 1 praeceptora, 1 lókae a 1 lékárníka z d-
chodu knížectví svého roín 2810 korc žita, 15 beek soli,

24 džber kapr, 18 džberíi štik, 130 sudu piva bílého, 180

sudu piva prostedního a 150 sáhu díví, též vesnice Labou
a Lhotu Labouskou s dvorem poplužním. K ubytování semi-

'narist koupil Waldštein r. 1628. od mšanu 4 domy na blízku

koUejo ležící, které r. 1630. pro seminarium nov upravil.

Po zavraždní Waldšteina, když všecky statky jeho král.

isku pipadly, obávali se Jesuité, aby kolleji jiínské odaty
:nebyly statky od Waldšteina jí k užívání postoupené, zvlášt

proto, že fundace koUeje od císae nebyla potvrzena. Avšak

k žádosti jejich pijal císa listem daným 30. prosince r. 1634.

koUej a seminá v Jiín do ochrany své a naídil, aby nová

listina základní byla sepsána. Zatím ponechány byly kelieji,

jehož stavba téhož roku byla ukonena, všecky statky její

i s dvorem na pedmstí ležícím, který kollej r. 1633. vedle

rozkazu WaldŠteinova k rozšíení msta Jiína postoupiti mla.
R. 1636. vykázal císa na statcích Hradišti Chústníkov a He-
manicích, po Janu Rudolfovi Trkovi konfiskovaných kolleji

jiínské na srážku fundace 3827 zl. a pro seminá téže kolleje

20.000 zl., kterážto summa i s úroky r. 1665. kolleji k ruce

semináe zcela byla zaplacena. (D. Z. kvat. 99, E. 20 ; 102,

C. 9 & 215, T. 13.) í^ovou fundaci kolleje jiínské od Ferdi-

.nanda II. uinnou potvrdil Ferdinand III. listem daným 24.

lúnora r. 1654. a zárove osvobodil všech poplatk domy a

statky této kolleji náležející, totiž kollegium a gymnasium
s domem novým, pi nm ležícím a zahradu »erovku« e-
enou s domem v ní ležícím.

K statkm kolleje náležely

:

1. Statek Milceves, totiž tvrz a ves Milceves s dvorem

poplužním, s platy, lesy, rybníky a právem váreným, vesnice

Vrbice a Hrobiany se sídlem a dvorem poplužním ; k tomu

díl panství Kumburského, totiž vsi Nmioves s podacím ko-

stelním a Vitinves, polovice vsi Popovice, mlýn »IIoišovský«

eený s píslušenstvím, vsi podhorní Cidlina, Bezka, Zámezí

Hoení s mlýnem v Dolením Zámezí »Horatický« eeným, se

.:zahradou a gruntem, též vsi Doubravice a Peklo s dvorem a

'mlýnem ve vsi Cidlin, lesy a rybníky, zejména rybník pod
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Tsí Kbelnicí, rybníky Kbelnickv. Valcha. Železnicky, Hliibokt^

a Habinsky u Železnice ; též cás panství Telišského, totiž dvm-

a ves Laboii, pak vsi Lhota Zelezniná s mlýnem a Tšín, dva

menší iybník\^ nad rybníkem Habinským neb I\Iazánkovsk<'m

ležící, lesy eené nad Šturmovskou horou, v Zabitím nad Inkami,,

pod Ždárem nad Zlatníkem až k pustému zámku, Bradlecký a

v Machonov hoe, všech dohromady 45 leí, též dvr poplužní;

Butovec s lesy k nmu náležitými : pak rybník Jezero, mezi lesy

Trbickými a Kováskými nad Hlubokým ležící, s právem vedení

vody z rybníku Xadýmáku neb pod mlýnem na Budkách:,

konen dvr na podmstí, nkdy Jarošovi Bukovskému nále-

žející, jak to vše r. 1627. Albrecht z AValdšteina Jesuitm k fun-

dací kolleje jiínské v summ odhadní 81.880 zl. rýn. po-

stoupil. (D. Z. kvat. 552, C. 5.) K statku Milevsi pikoupila

kollej jiínská r. 1669. od ddic po Janovi Korandovi za

6000 zl. rýn. statek Popovice, sídlo a dvr poplužní, s lidmi

poddanými, lesem, rybníkem a jiným píslušenstvím. (D. Z.

kvat. 318, J. B.) Po zrušení ádu pipadlo panství Mileves se

vším píslušenstvím eskému fondu studijnímu, k jehož ruce

r. 1774. za 501.172 zl. rýn. odhadnuto a teprve r. 1885. pro-

dáno bylo Eugenovi hrabti Vratislavovi za 190.500 zl. stíbra..

(D. Z. Tom. 735, K. 24 & 28 a Tom. 1223, K. 23.)

2. Statek Tí/í. tvrz a ves Tuí, s dvorem poplužním a

vesnice Vejrov (zašlá) a Hubálov se statekem Hubojedy, od

^Valdšteina r. 1628. za 30.533 zl. koupený, postoupen byl po-

zavraždní Waldšteina vedle cis. resoluce z 14. ervna r. 1635..

jesuitské kollej i jiínské k ruce semináe sv. Rosalie proti za-

placení 20.000 kop. mís. na témž statku vzících. (D. Z. kvat.

300, P. 27.) Od toho statku prodali Jesuité k ruce semináe

r. 1677. stateek Hubojedy, dvr poplužní a ves Hubojedy

s 4 grunty sedlskými a 8 chalup s krmou výsadní, mlýnem

s pilou a vším píslušenstvím Václavu Stanisl. Halánkovi, m-
šanu Starého msta pražského, za 5000 zl. rýn. (D. Z. kvat.

393, E. 1.) Po zrušení ádu prodán byl statek Tuí s násle-

dujícím statkem Zbí.
3. Statek Záe, tvrz a ves Zb s pivovárem, 4 dvory

poplužními, 2 ovíny, a vsi Seretice, Vilhoš a Hradisko s po-

dacím kostelním, s krmami v<-sadními. mKnv. rvbníkv a vším
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píslušenstvím koupila kolloj jiínská k ruce seinináo sv. Rosalie

r. 1675. od Ann}^ Kateiny hrabnky z Martinic, roz. z Bukové

za 44.000 zl. rýn. (D. Z. kvat. 391, R. 4 & 392, A. 5.) Po zrušení

ádu pipadl tyž statek se statkem Tuí v summ odhadní

185.173 zl. 45 kr. eskému fondu nadanímu studijnímu a vedle

dekretu c. k. gubernia z dne 29. ledna r. 1833. c. k. eskému

fondu studijnímu (D. Z. kvat. 735, K. 24 & 29 a kvat. 1167,

M. 6), k jehož ruce r. 1835. prodán byl se statkem Tuím Janovi

Xep. r3^t. z Limbeku, c. k. appellanímu radovi, a Karolín

z Limbeku, roz. Schaabnerové z Schonbar, za 155.100 zl. stíbra.

[D. Z. kvat. 1212, M. 19.)

4. Statek erninou (Leukersdorf, kr. Litom.), koUeji ji-

ínské r. 1636. od císae postoupený*), prodali Jesuité r. 1637.

za summu odhadní 3521 zl. cis. plukovníku Janovi Krištofu

Líiblovi sv. pánu z Krainburku. (D. Z. kvat. 145, K. 17.)

5. Statek Plotisté (kr. Hradec), tvrz a dvíir popiužní lenní

ve vsi Dolejších Plotištích s pti chalupami, s krmou výsadní

a vším píslušenstvím, za 6000 kop mís. odhadnutý, po smrti

Jana Krále z Dobré Yody r. 1635., jakožto léno uprázdnné od

král. komory byl ujat a r. 1636. kolleji jiínské na srážku její

fundace postoupen. (D. dv. 7, fol. 16, 22, 28 a 70; 68, I. fol.

25.) Statek ten prodala koUej jiínská r. 1677. kolleji králové-

hradecké za 7000 zl. rýn. (D. Z. kvat. 468, F. 4.)

Jmé7ii bývalého seinÍ7iáe sv. Rosalie pí kolleji jiínské

vynášelo úhrnem 194.654 zl. 12^/^ kr., totiž na jistinách 6948 zl,

zadržených penz 1722 zl. 20^4 kr., hotových penz 249 zl.

7^4 kr., v zásobách 561 zl, a statky Tuí a Zbé v summ
odhadní 185.173 zl. 45 kr. ; z ehož po srážce dluhíi 9130 zl.,

zbylo 185.524 zl. 1272 kr. k ruce fondu nadaního. Z toho

zízeno bylo od r. 1781. na 40 nadání po 50 zl., z nichž pi-

padlo 27 míst pro mšanské synky jiínské a 11 míst pro.

mšanské synky novopacké. (Arch. místodrž. F. II. 87.)

Jméiii bývalé kolleje jiínské^ totiž statky za 190.500 zl-

stíbra prodané, též nkteré jistiny a budova kolleje, pipadlo

fondu studijnímu. — Fond náboženský obdržel jistinu kostela

sv. Ignáce 1716 zl. a jistiny oltáe P. Marie v témž kostele

*) Viz spis mj >Djiny konfiskací*, str. 874.
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10.676 zl. rýn. ; tóž jistinu kaple sv. Michala 450 zl. — Dle listu

piznávajícího mla koUej jicínskár. 1771. roních píjmu 18.313 zl.,

z nichž na zaplacení poteb a úroku z dluh (24.818 zl. 20 kr.)

poítáno 4800 zl., takže zbylo 13.513 zl. k vychování 45 knží

po 300 zl. (Arch. místodrž. F. II. 87.). — V bývalo koUeji jsou

kasárny, gymnasium, školy a krajský iiad.

YIII. K o 1 1 e j kutnohorská s residencí j e n i k o v s k o u.

K naléhavé žádosti Viléma Ilburka z Vesovic a z Dou-

bravské Hory, nejvyššího mincmistra král. eského a kommisae

reformaního v kraji áslavském, svolil císa r. 1624. k tomu, aby

v Hoe Kutné, kde nebylo žádných katolík, založena byla kollej

jesuitská. K tomu úelu vykázány byly cis. listem ze dne 14. záí

r. 1625. statky obci kutnohorské a jiným úastníkm minulé

vzpoury v pokut odaté a král. tisku pipadlé, z nichž Jesuitm

r. 1626. z kolleje u sv. Klimenta do nového sídla kutnohorského

pibylým od král. komory vci potebné byly vydávány. Tím však

nebyl spokojen superior jesuitské residence kutnohorské a ujal se

již r. 1626. dotených statk bez vdomí kr. komory, k emuž
pak president král. komory Yiléni z Vesovic svolil, takže cis.

listem ze dne 16. íjna r. 1630. nové kolleji kutnohorské byly

postoupeny a do desk zemských dne 12. prosince r. 1630. vlo-

ženy statky tyto : Kesetice, Chrást, Kupá, Pernšteinec, Xe-

škaredice, Pedboice, erníny, Bahno, Krašeovice (Krasoo-

viky), Pabnice, Šetjovice, Puché, Bykane a Týništ se vším

jejich píslušenstvím. K vystavní kolleje, j^ymnasia, semináe,

a jiných píbytk vykázal a daroval císa Jesuitm rozsáhlý

prostor od kostela sv. Barbory k východu až k Hrádku ležící,

též postoupil Jesuitm chrámy sv. Barbory a sv. Jií na témž

prostoru stojící, a naídil, aby k vydržování budovy chrámu

sv. Barbory dávány byly z král. mincovny 4 kopy mís. týdn,

jak to již od král eských Ferdinanda 1., Maximiliána II.,

Kudolfa 11. a Matyáše bylo ustanoveno. Tato fundace kolleje

kutnohorské potvrzena byla cis. listem daným dne 28. dubna

r. 1633., kterým též udleno bylo kolleji všech výhod a svobod,

jichž ostatní kolleje užívaly, zvlášt osvobození studujících

z právomocnosti svtské. (1). Z. kvat. 466, V. 23.)

Mimo to darovala paní Johanna Pruskovská. roz. Kaplíova
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'/ Sulevic, dne 10. listopadu r. 1625. Jesuitm k novému sídlu

kutnohorskému dm svj v Hoe Kutné u chrámu sv. Barbory

ležící. — K tomu úelu daroval r. 1627. též Jan Rudolf Trcka

svj dum veliký, stojící na míst pro budoucí kollej vykázaném.

— Potom cis. resolucí z dne 15. bezna r. 1627. postoupeno bylo

darem k vystavní kolleje 15 dom v mst pozstalých po

osmi mšanech pro náboženství odešlých. — Roku 1628. po-

stoupena byla koileji kutnohorské od císae na pímluvu pre-

sidenta kr. komory hrabte Viléma z Yesovic též zahrada

rozsáhlá v Kutné Hoe ležící, po minulé vzpoue král. fisku

v pokut pipadlá. — Téhož roku daroval Kašpar z Žerotína,

akoliv nekatolík a pívrženec eských bratí, koUeji kutno-

horské vinici svou na vrchu Kholbachu u msta Uheric (Auer-

schitz) na Morav ležící, pak k ozdobení kostela sv. Barbory

1600 zl. rýn. — R. 1628. odkázala Kateina Lukavecká, která

teprv ped svou smrtí svou v 76. roce vku svého piinním
Jesuitu víru katolickou pijala, koUeji kutnohorské 2000 zl. rýn. —
R. 1631. ujali se Jesuité kolleje kutnohorské a pražské u sv. Kli-

menta pozstalosti po arcidkanu kutnohorském Jonášovi Barjonu,

dne 4. ervna t. r. zemelém, obsahující na 8000 zl. rýn. ho-

tových penz, též mnohých stkvost zlatých a stíbrných, které

dotený dkan v koileji pražské ml uloženy. — R. 1637. da-

rovala obec kutnohorská koileji jesuitské celý prostor mezi n-
meckým kostelem sv. Jií a branou Kouimskou ležící. (Schmidl

III. p. 608, 765, 858, 859, 860, 1098 ; IV. 1, pag. 376.)

Seminariu pi koileji kutnohorské zízenému v Hrádku nad

Pachem, který r. 1626. obci kutnohorské byl odat a Jesuitm

postoupen, odkázala r. 1640. paní Žofie z Tulichova veškeré

jmní své. (Schmidl IV. 694.) Témuž seminái odkázal r. 1658.

Jan Kamberský z Kamberka a v Hoe Kutné 1000 kop mís.

(D. Z. kvat. 261. Q. 27.) — Potom r. 1737. založil Josef František

hrab z Schonfeldu fundaci na vychování tí šlechtických stu-

dujících v seminái kutnohorském, vykázav k tomu 6000 zU

na statku Sei pojištných. (D. Z. kvat. 472, D. 7.)

Ke koileji kutnohorské pivtlena byla jesuitská residence

jenikovská^ kterou 21. bezna r. 1657. listem nadaním zalo-

žila paní Maria Majdalena Juliana, vdova po Martinovi Maxi-

milianu sv. p. z Gole, roz. Opsinnigova, eená Roe, na statku
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svém Jeníkov a darovala této residenci : kapli S. Domus
Lauretana eenou s píslušenstvím ; nové stavení proti této

kapli ležící k obývání pro pt patres Soc. J. a jednoho fratera

i s kaplí sv. Františka pi témž stavení se nacházející ; spálené

místo a pustf grunt, na konci msteka Jeníkova proti hospod

ležící, s poli, lesy, lukami a vším píslušenstvím k vystavní

dvorce ode všech poplatk osvobozeného ; kus pole za residencí

ležící na 140 kroku dlouhé; statek Zandov s dvorem poplužním,

ves Kašovice s dvorem poplužním a ves Lhotu Zandovu s pod-

danými, lesy, rybníky, mlýny a vším píslušenstvím. K tomu

vykázala k vydržování této residence každoron na 100 vozu

díví k palivu z les svých, pak jistinu 10.000 zl. rýn. za židy

pražskými, kterou Jesuité jinde uložiti mli na vné úroky,,

z nichž také povinni byli o slavnostech a poutích v Jeníkov

studenty a hudebníky z Kutné Hory astovati a každému

z nich po 1 zlatém neb po pul zlatém dávati. Z této jistiny

a lírok z ní zadržaných postoupila zakladatelkyn -1000 zlatých

k vystavní koUeje kutnohorské a 1000 zl. na vydržování chudých

studujících v seminái kutnohorském. (D. Z. kvat. 261, P. 10

& Q. 1.) Mimo to náležela residenci a kapli její jistina 2800 zl.

rýn. (Arch. místodrž. R 11. 87.)

Dle fundace vytené uvedeni byli Jesuité residence jeni-

kovské i na míst koUeje kutnohorské r. 1657. do statku

Žandova, který pak r. 1689. s cis. povolením ze dne 4. listop.

t. r. prodali Janovi Fridrichovi hrabti z Trautmannsdorfu

za 16.000 zl. rýn. a 200 zl. klíného. (D. Z. kvat. 113, L. 22,

& kvat. 468, . 2.) Za to dostala residence od sv. p. z Gole

statek Spitice a Sirakovice, který po zrušení ádu k fondu

studijnímu byl potažen a r. 1774. za 54.482 zl. 55 kr. od-

hadnutý postoupen k rozkazu cis. Marie Terezie nejvyššímu

kancléi hrabti Leopoldovi Krakovskému z Kolovrat, jenž jej

k panství jenikovskému pivtlil. (Arch. míst. F. 11. 87. —
D. Z. 978, H. 19.)

K statkm, jichž kollej kutnohorská nabyla, náležely:

1. Statky obci kutnohorské konfiskované, totiž: statek

Keseiice^ tví-z a ves K. s dvorem poplužním. ves Perštejnec

se zámkem pustým, vsi Chrást a Kupá s píslušenstvím, tvrz.

Bykáne (Bykán) s dvorem poplužním a dvfír ve vsi Týništích.
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s lesy a rybníky: pak vesnice Bahno a Krasoovicky (Kraso-

ovice) s dílem vsi erníny, tož ves Neskaredice s vinicemi

a rybníky, ves Pedboice a 4 dvory kmetcí ve vsi Cernínách,

dvr kmetcí ve vsi Puchi^ ves Setéjovice a dvúi' svobodný^

eený Yeliký na Kybném trhu v mst Hoe Kutné ležící.

Tyto statky postoupeny a darovány byly v summ odhadní

37.692 kop mís. od císae Jesuitm u sv. Klimenta v Praze

k založení a nadání kolleje kutnohorské vedle cis. resolucí ze

dne 17. prosince 1629, 2. srpna a 16. íjna 1630 a dle na-

daní listiny ze dne 18. dubna 1633. (D. Z. kvat. 144, C. 17.

& 466, Y. 23.) Z tchto statk prodala kollej kutnohorská

s král. povolením r. 1657. ves Šetjovice s krmou výsadní

a vším píslušenstvím regentu statkv arcibiskupských Jiímu

Františkovi Milovskému z Braunberka na Bezin a Dolních

Královicích za 1408 kop míš. (D. Z. kvat. 312, C. 22. a 25.)

2. Statek manský Pabénice (kr. Cásl. dom. Kesetické),

po smrti Petra Lukíiveckého z Lukavce r. 1625. na krále pi-

padlý, který za 6066 kop. míš. odhadnutý vedle návrhu pre-

sidenta král. komory Yilénia z Yesovic král. resolucí ze dne

2. záí a 16. íjna 1630 k fundaci kolleje kutnohorské za

ddictví svobodné darem byl postoupen. (D. dvo. 53, fol.

96 & D. Z. kvat. 144, C. 17.) Tento statek pipojili Jesuité

k panství Kesetickému.

3. Statek Zisov (Zižov, kr. CásL), tvrz a ves Zišov

s dvorem poplužním, ovínem, 2 mlýny s pilou, krmou vý-

sadní, s podacím kostelním, s lesy, rybníkem eeným Yeliký

;

též ves Mitrov celou s krmou výsadní a ves Malejovice s po-

dacím kostelním, krmou výsadní a vším píslušenstvím, daroval

r. 1628. Yilém z Yesovic a z Doubravské Hory, jemuž týž

statek pro summu 8000 kop míš. a úroky zadržalé byl zapsán,

Jesuitm kolleje na Hoe Kutné, jimž pak statek ten pro

dotenou summu na nm pojištnou hrab Heralt Yáclav Lib-

šteinský z Kolovrat postoupil. (D. Z. kvat. 96, B. 4. & 466, Y. 15.)

4. Statek PucJie (dom. Kesetické) sídlo a dvr poplužní,

po Jetichovi Slechtínovi ze Sezemic k manství a lénu odsou-

zeném pozstalý, postoupen byl cis. resolucí ze dne 16. er-

vence r. 1631. v summ odhadní 1892 kop míš. Jesuitm kolleje

v Hoe Kutné k pravému práva ddinému a zpupnému proti
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zaplacení dluh na nm zdlaných. (D. Z. kvat. 144, (t. 5.)

Statek ten Jesuité pipojili k panství Kesetickému.

5. Statek Pítoky^ tvrz Pítoky s dvorem, ovínem, d-
dinami, rolími, lukami a krmou výsadní pustou, též ves Bylany

$ krmou výsadní, 2 mlýny a jiným píslušenstvím i se svršky

a nábytky, koupila kollej kutnohorská r. 1631. od Albrechta

Libšteinského z Kolovrat za 10.000 zl. rýn. (D. Z. kvat. 393, J. 12.)

6. Statek Krasehovice (Krasoovice), ves s dvorem po-

plužním, a ves Zelivec s krmou, mlýnem, vším píslušenstvím

a všemi svršky, který r. 1650. odkázal Rudolf Václav Stela

z Rokyc k vyuování a vychování chudých student v seminái

sv. Barbory pi koUeji kutnohorské. (D. Z. kvat. 151, H. 1 & 112,

E. 26.) Tento statek Jesuité prodali r. 1669. A^ítovi z Xatter-

manu na Zrui, ki*. španl. plukovníkovi, za 3400 zl. rýn. (D. Z.

kvat. 318, Q. 22.)

7. Dva kusy rolí pod vrchem Kuklíkem ležící, které kollej

kutnohorská smnou obdržela r. 1710. od Františka Karla Fati-

gata, souseda, liorníka a staršího radního na Hoe Kutné, jemuž

za to postoupila kus rolí za Kolínskou branou ležící a 18 korc

výsevku pšeniného v sob obsahující. (D. Z. kvat. 414, H. 12.)

8. Statek Oumonín (monín, kr. ^k'^) ?<. Mezholezy (Mez-

holes), který r. 1738. od panství Malešovského, vitelm hrabte

Jáchyma z Bredau odevzdaného, vykázán byl k zaplacení po-

hledanosti 122.993 zl. 47 kr. Jesuitm provincie eské náležející

a postoupen kolleji kutnohorské. (D. Z. kvat. 241, C. 6 & 510.

M. 2.) Od toho statku prodal rektor koUeje kutnohorské a re-

sidence jeníkovské r. 1755. ves Mezholezy se 7 sedláky, hospodou

a kovárnou panskou hrabti Lotharovi Františkovi z Osteina

k ruce sirotku po hrabti Henrichovi Karlovi z Osteina za

7500 zl. rýn. (D. Z. kvat. 592, B. 27.)

Po zrušení ádu jesuitského pipadly statky bývalé kolleji

kutnohorské náležející, totiž panství Kesetice a statky k nmu
pipojené Pabnice, Žišov a Mitrov, Puché, Pítoky s Bylany

a Oumonín, eskému fondu studijnímu, k jehož ruce r. 1774.

za 580.828 zl. rýn. odhadnuty a teprve r. 1824. dne 23. íjna

prodány byly Janovi Františkovi Svobodovi za 129.000 zl.

stíbra. (D. Z. kvat. 735, K. 24 a 28 & kvat. 369, K. 19.)

E. 1826. odhadnuty byly právn dotené statky za 293.341 zl.

40 kr. stíbra. (D. Z. kvat. 1058, C. 28.)



77-

Veškeré jméní kolleje kutnohorské a residence jenikovské

obnášelo na statcích a jistinách 204.488 zL, nepoítajíc v to

budovu kolleje, k úelm vojenskÝm postoupenou.

Jméní bývalého semináia sv. Barbory pi koUeji kutno-

horské vynášelo ilhrnem 27.586 zl., totiž jistin 19.457 zl., za-

drženích penz 104 zl, inlVn se zahradou a domem odhadnuty

za 2025 zl. a dvr Mezoles (Mezholezy) odhadnuty za 6000 zl.

Z tohoto jmní zbylo po srážce dluhu 1713 zl. k ruce fondu

nadaního 25.873 zl.

IX . K o 1 1 e j v Hradci Králové a residence kosm-
b e r s k á na Chlumku.

Tato kollej jesuitská založena byla od Fridricha staršího

sv. p. z Opperštoru, který kšaftem svým ze dne 16. íjna

1-. 1629. statek Zampach s veškerým jmním svým (od nhož
vlastní bratr jeho Otto z Opperštorfu z Dubu, Fridšteina, na

Castalovicích, Týništi a Ledcké, naízený kommissa nad re-

formací v kraji Hradeckém, upustil) odkázal a dal ádu Societatis

Jesu k noviciátu a kolleji téhož ádu na Novém mst pražském,

pakliby ten noviciát asem svým hodnou fundací opaten byl,

tehda ke kolleji msta Králové Hradce, pokudž by se tam nkdy
založila. (1). Z. kvat. 144, B. 5.)

A" Zampachu pak zízeno bylo sídlo jesuitské, které z d-
chod téhož statku kolleji novomstské 400 zl. rýn. ron až

do r. 1633. odvádlo; potom když se kolleji v Novém mst
pražském jiných stálých píjm dostalo, postoupen byl statek

Zampach r. 1633. s povolením generála ádu jesuitského k za-

ložení kolleje královéhradecké. Avšak teprve 20. ervence

r. 1636. Jesuité uvedeni byli vedle král. naízení s povolením

královny Eleonor}^ piinním p. Adama Kravarského a P. La-

mormaina po dlouhém vyjednávání s obcí od král. kommissae
hrabte z Opperštorfu do Hradce Králové, kde k sídlu jejich

na velkém námstí postoupeno bylo devt dom mšanm ná-

ležejících, na pólo zpustlých, z nichž hned šest hylo koupeno

a z tch ti k obývání pro 5 len Soc. Jesu a pro první

skoty upraveno, ostatní pak ti domy pikoupeny teprv po dvou

letech. Toto 'nové sídlo jesuitské, jehož superiorem byl P. Adam
Kravarský, oteveno bylo 31. ervence r. 1636. a potom r. 1646.
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mezi kolleje vadno. K vystavní koUeje vynaloženo bylo

jmní od zakladatele Fridricha z Opperštorfu Jesuitm odkázané,

pak 2000 kop mís., které r. 1646. Maximilian z Cernovic

i s úroky od r. 1628. zadržalými k témuž úelu odkázal. K roz-

šíení kolleje daroval r. 1653. dkan pardubický Simon A^ojžni-

šovský kšaftem svým všecko jmní své, za kteréž koupili Jesuité

rozsáhlé stavení k obývání pohodlnjší, domy pak, které až na

ten as obývali, a jiné tyry domy ustanovili za staveništ

k novému kostelu, k nmuž r. 1654. základ byl položen. Xa
stavbu tohoto kostela pi kolleji královéhradecké dána byla

s povolením arcibiskupa pražského a rektora kolleje pražské

u sv. Klimenta summa penz, která dle kšaftu Kašpara svob.

pána z Grarabe na vystavní nového chrámu v Kostelci nad

Orlicí od jeho ddic vynaložena býti mla, totiž 15.000 zl.

rýn., jichž polovici Jesuité u sv. Klimenta v Praze, jímž Grambe

statek Kostelec odkázal, druhou pak polovici ddicové Grambovi

dle porovnání r. 1647. uinného kolleji královéhradecké r. 1653.

vyplatili. Za to pevzala kollej hradecká pi novém kostele svém

vydržování kaplana, který pi chrám kosteleckém ustanoven

býti mel. (Schmidl, Hist. Soc. J. lY. 1, p. 26, 276, 746 & IV. 2.

pag. 870.) Jistina tohoto kostela 2000 zl. pipadla po zrušení

kolleje fondu náboženskému. (Arch. místodrž. F. II. 87.)

K statkm, jichž jesuitská kollej ki'álovéhradecká nabyla,

náležely

:

1. Statek Zampach (kr. Hrad.), zámek Zampach s hradem

Chudobou pi nm, s dvorem poplužním pod týmž zámkem,

msteko eené Budy, domy Šenkovní a dvory kmetcí s platy, vsi

Hnátnice, Hlavná, Hejnice, Dluhoovice a Písená, s krmami
výsadními, mlýny, clem, pivovárem, ekou Orlicí, potoky, rybníky

a jiným píslušenstvím, jak to r. 1627. Fridrich starší sv. p.

z Opperštorfu od Jana Yotíka Bukovského z Hustian za 24.091

kop 35. gr. m. koupil a r. 1629. Jesuitm odkázal. (D. Z. kvat.

142, P 16 & 144, B. 5.) Po zrušení ádu pipadl statek Zam-

pach vídenskému fondu studijnímu, k jehož ruce od c. k.

kommisse k prodání eských statk státních naízené r. 1814.

prodán byl za 115.655 zl. 30 kr. v bankocetlích neb 66.088 zl.

51 kr.^^víd. ísla (26.435 zl. st.) Františkovi Antonínu^AYúnschovi,

obchodníku v Kaiserswalde a mšanu pražskému. (D. Z. kvat

735, K. 24 a 28 & kvat. 903, O. 14.)
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2. Dvín' svobodný^ nkdy Farandovský a jinak Kosálovský

'eený, ve vsi Svéti ležící, s poli, lukanii a vším píslušenstvím,

koupila r. 1644. kollej královéhradecká a pikoupila k témuž

dvoru, r. 1666. od šosu královéhradeckého vybavenému ak deskám

zemským patícímu, dva kusy rolí, Kážovské nkdy Kyndlovské

pod 28 korc a Smetankovské pod 7 korc s paloukem, dskami

zemskými se ídící. Tento dvr se vším píslušenstvím prodali

Jesuité r. 1684 Arnoštovi Maximiliánu Hozlaurovi z Hozlau za

1.800 zl. rýn. (D. Z. kvat. 397, L. 27.)

o. Statek Vesce (kr. Hradec.) koupila kollej královéhradecká

r. 1660. od jesuit koUeje pražské u sv. Klimenta za 3500 zl.

rýn. a prodala jej se statekem Posadov eeným s hospodou

a chalupami, poli, lesy, rybníky a jiným píslušenstvím r. 1684.

Jesuitia u sv. Anny ve Yídni za 10.000 zl. ryn. (D. Z. kvat.

399, M. 17 a 29.)

4. Dvr lenili Plotiste (kr. Hradec.) s krmou výsadní a

vším píslušenstvím koupila kollej královéhradecká r. 1677. od

•Jesuitu kolleje jiínské za 7.000 zl. rýn. Dvr ten r. 1698. cis.

resolucí kolleji z manství za ddictví zpupné byl propuštn.

,{D. Z. kvat. 468, F. 4.) Po zrušení ádu pipadl eskému fondu

studijnímu, k jehož ruce se statky následujícími byl prodán.

5. Statky Popovice^ Rosiiice a Pini^ do nichž Jesuité

kolleje královéhradecké k pravému právu ddinému dne 20.

záí 1677 byli uvedeni dle kšaftu Rudolfa Ferdinanda z Vinoe
ze dne 30. ervence r. 1677., kterým ustanoveni byli univer-

sálními ddici s tou však výminkou, aby od této pozstalosti

nic neprodali ani nesmnili, pak aby pi kostele ve vsi Probluzi

vše, co pi nm od deva stavno, zboili a od cihel vystavli,

též aby tem sestrám odkazatelovým, paní Barboe Katein
z Ylkanova, paní Francelín Yeronice Krajštánové a paní Benign
Felicit. Rauffové po 300 zl. rýn. jim odkázaných vyplatili. Jesuité

však doteným sestrám z dobré viile dali po 600 zl. rýn.;

vdov pak po odkazateli pozstalé Alžbt Františce rozené

Zárubové z Hustian, uvolili se zaplatiti nejenom vno s ob-

vnním jí od manžela v summ 5500 zl. vykázané, nýbrž

i 2500 zl. za jiné její pohledalosti (D. Z. kvat. 116, B. 6;

265, Q. 13 & 393, E. 30.)

Z tchto statk vynášel r. 1771. roní píjem kolleje
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1H.912 zL a úrok z jistin 88 zl., úhrnem 14.000 zl.. z nichž;

na zaplacení poteb a úi-ok z dluh 51.541 zl., spsobených

válkou pruskou a vyhoením kolleje požárem od kozák zah)-

zeným, poítáno 6350 zl.. takže zbylo 7650 zl. k vydržování

25 knzi po 300 zl. (Arch. místodrž. F. 11. 87.)

Po zrušení ádu pipadly statky Pím, Popovice a Ros-

nice eskému fondu studijnímu, k jehož ruce s dvorem Plotišt

eeným r. 1774. za 284.726 zl. odhadnuty a potom s dvorem

Cerntk}^ i'. 1774. za 3495 zl. odhadnutým, r. 1809. prodány

byly za 166.525 zl. Václavu Klementovi a Yáclavu Slivenskemu,

od nichž je r. 1811. koupil Jan Riedl za 200.000 zl. (D. Z.

kvat. 919, C. 11 A: 992, B. 9. — Arch. místodrž. F. II. 87.)

Kolleji královéhradecké pivtlena byla jesuistká residence

kosuviberská na vrchu Yelkém Chlumku, kterou Marie Maxi-

miliana Eva Teresie Hieserlová, roz. hrabnka ze Zdaru (Saar).

listem daným 25. íjna r. 1678. založila pro 4 knze Soc. Jesu

z kolleje královéhradecké, vykázavši r. 1683. summu 19.000 zl.

rýn. na statcích svých pojištnou, z níž k vydržování Jesuit

v residenci dotené 13.000 zl., k vydržování hudebník 5000

zl. a k vydržování školy 1000 zl. ustanovila. Na míst vytené

summy postoupila Hieserlová listem ze dne 22. záí r. 1684. k ruce

jesuitské residence na Chlumku ás panství Košumberského,

totiž: msteko Luži s panskou hospodou, s panským mlýnem

Podolským a pilou, 4 mlýny poplatnými a svobodným prodejem

piva v témž msteku; též vsi celé Yoletice s rybníkem

Koutským, Zdslav (Zdislav) s rybníkem tamjším a rybníkem

Hadinec eeným. Štnice (Stnec), Srbe (Srbce) a s dílem vsi

Hluboké a jejím lesem, s krmami v týchž vesnicích se na-

cházejícími; k tomu též zámek Košumberk s dvorem poplužním,

ovínem, sýpkou, pivovárem, vinopalnou a zahradou
;
pak dvr

poplužní Domanice, s nábytky a svršky, dobytkem, obilím

i se vším jiným píslušenstvím. Z tohoto statku povinna byla resi-

dence na Chlumku seminái sv. Yáclava jesuitské kolleje v Hradci

Králové k vydržování studujících hudby znalých vj^dati a slo-

žiti 10.000 zl, z nichž Hieserlová po as svého živobytí sob

vyhradila užívání úrok
6"/o-

7i^ to uloženo za povinnos dot-

eným studujícím za zakladatelku se modliti, pi službách Božích

hudbu provozovati a jednou za rok bu na Navštívení nebo
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Narození Panny Marie v processí s hudebními nástroji na Chlumek
putovati. jSTaproti tomu Jesuité mli zakladatelce navrátiti dvr
a ves Roubovice (Hrubovice), dle fundace první z r. 1678. jim

k residenci postoupenou, aneb kdyby k tomu nebylo od krále

svoleno, jí nebo ddicm jejím 7000 zl. rýn. zaplatiti. Též mli
Jesuité residenci jim vystavnou i s kaplí jim darovanou v dobrém

stavu udržovati a k tomu vž s velkým zvonem zíditi. Kollaturu

však a pul vsi Blé residenci dle fundace první z r. 1678. po-

stoupenou ponechala zakladatelka téže residenci a postoupila

Jesuitm též koUatury na celém panství Košumberském a Do-

manickém. Tuto fundaci zmnnou potvrdil císa Leopold dne

19. ervence r. 1685. a svolil zárove k tomu, aby dvr a

ves Roubovice zakladatelce byly navráceny. (D. Z. kvat. 466^

S. 2 & 467, D. 4 a E. 25.) Dle listu piznávajícího mla re-

sidence r. 1771. mimo statky vytené též dvr poplužní v Hlu-

boké, pak dm v Lži s pozemky na 60 korc v cen 758 zl^

20 kr., který jí odkázal František Hoecký. Naproti tomu mla
residence 12.668 zl. dluh. (Arch. místodrž. E. II. 87.) Po zru-

šení ádu pipadly statky bývalé residence na Chlumku, Ko-

šumberk a Domanice, k fondu studijnímu, k jehož ruce r. 1774.

za 195.892 zl. odhadnuty a teprve r. 1821. prodány byly za

104.000 zl. Leopoldovi sv. p. de Laing, od nhož je koupil r.

1826. kníže Karel Alexandr z Thurnu a Taxis za 100.000 zL

íšsk. ísla neb 83.333 zl. 20 kr. stíbra. (D. Z. kvat. 735, K.

24 a 28; kvat. 1140, A. 15 a 18.) Jistina 10.000 zl. ze statku

Košumberského seminái sv. Yáclava kolleje královéhradecké

odevzdaná pipadla fondu nadanímu pro studenty a zízeno

jest z ní 9 nadání po 82 zl. pro studující gymnasia králové-

hradeckého. — Jistina kostela P. Marie 1.800 zl. pipadal

fondu náboženskému. (Arch. místodrž. E. II. 87.)

Jméní bývalého semináe kolleje královéhradecké^ fondu

nadanímu pipadlé, vynášelo 21.966 zl. 43 kr., totiž jistin

21.536 zl. a zadržaných penz 430 zl. 43 kr.

Ke kolleji královéhradecké náležela též fundace pro stá-

lého niissionáe Soc, Jesu^ kterou r. 1748. dne 31. íjna založil

Antonín Mladota ze Solopisk s manželkou st ou Barborou Erantiškou,

roz. z Gole, na statku svém e. Skalka (kr. Hradec), vykázav

k tomu na témž statku jistinu 6000 zl. rýn., z nichž úrok 5^0
Bílek : Statky a jmní. g
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totiž 300 zl. každého tyrt léta po 75 zL témuž missioaári vy-

dáváQ bÝti ml. (D. Z. kvat 474, E. 17.)

Veškero jméní kolleje královéhradecké a residence na

Chlumku s fundací pro stálého missionáe na statku Skalce

vynášelo po srážce dluhu 64..20Q zl. vjedné summé 2S2.jop zL

jistin^ nepoítajíc v to budovy kolleje. .Z tohoto jmní pi-

padlo fondu náboženskému 9.800 zL, 10.000 zl. fondu nada-

nímu, 26.435 zl. fondu stud. vídeskému a ostatek eskému

fondu studijnímu.

X. Kollej v Chebe.

K založení této kolleje pislíbil Henrich hrab Šlik r. 1628.

Jesuitm summu 50.000 zl., kterou však k úelu tomu po as

svého živobytí neodvedl, nýbrž k vydržování len Soc. Jesu,

kteí již r. 1628. nové sídlo své v Chebe zaujali, ron jenom

jistou summu penz vykázal. Teprve kšaftem svým 19. ervence

r. 1649. ustanovil zakladatel kolleje, aby jeho syn a ddic František

Ai-nošt dotenou summu z celé pozstalosti Jesuitm co nejdíve

vyplatil. (D. Z. kvat. 149, Q. 26.) A tak teprve r. 1650. po

smrti Henricha Šlika jesuitské sídlo v Chebe po 22 letech od

svého založení s povolením generála ádu jesuitského Piccolo-

miniho vadno bylo mezi kollegia jesuitská. Summu pak na-

daní 50.000 zl. uvolil se hrab František Arnošt Šlik v pti

roních lhtách od r. 1655.-6. až do r. 1660. po 10.000 zl. za-

praviti, a mimo to na vydržování kolleje od r. 1656. až do

r. 1659. ron 600 zl. rýn. dávati pislíbil. (D. Z. kvat. 310,

G. 9.) Když však pro neplacení fundace ve lhtách vytených

rektor kolleje chebské r. 1663. do statk hrabte Slika k ruce

kolleje byl zveden, uinil hrab Šlik s rektorem r. 1663. nové

porovnání, dle nhož na úplné zapravení celé fundace k ruce kolleje

chebské summu 30.000 zl. odvedl. (D. Z. kvat. 315, D. 11.)

Mimo fundaci vytenou obdržela kollej chebská darem od

bratí Jana Ondeje a Jana Adama Marstad, len Soc. Jesu,

zahradu (pole) ped branou hradu ležící, která jí r. 1650. byla

postoupena. K rozšíení a vystavní kolleje daroval Jesuitm

r. 1651. generál Melchior hrab z Hatzfeldu dva domy, po

emigrantu chebském Janu Krištofu Tannerovi konfiskované a

jemu r. 1633. postoupené, jakož i stateek Reichersdorf, který
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však od Jesuit ddicm Tannerovýni proti zaplacení 2000 zl.

r}'^. byl postoupen. (Sclimidl, Hist. Soc. Jes, IV.12. pag. 621.)

K statkm kolleje chebsko náležely

:

1. Statek Kinsbe7'g Starý (Alt-Kinsberg, kr. Cheb.), který

Jesuité r. 1658. od bratí z Schonfeldu a Ottengriinu za 17.750 zl.

koupili. Po zrušení ádu pipadl ten statek eskému fondu

studijnímu, k jehož ruce r. 1774. za 66.096 zl. odhadnut a

teprve r. 1824. prodán byl mšanu pražskému Janu Nonnerovi

za 54.605 zl. (D. Z. kvat. 735, F. 8 a K. 28 — Egerer Ritter-

schaftsquatern No X. fol. 24.) Jistiny loretánské kaple v Kins-

bergu 2600 zl. obdržel fond náboženský. (Arch. místodrž. F. 11. 87.)

2. Statek Podmokle (kr. Plze.)— tvrz a ves Podmokle s dvorem

poplužním, pivovárem, ovínem, rybníky, lesy, vsiOunšov(Jnšov,

Anneschau) a Byoves, též dílem vsi Košetice, Klenovice a Nebe
(Nebemov) s 4 krmami výsadními a vším píslušenstvím —

•

který kollej chebská r. 1660. od paní Marie Františky hrabnky

Yesovcové, roz. hrabnky z Yrtby, za 16.000 zl. rýn. koupila,

potom však r. 1667. s cis. povolením ze dne 14. kvtna t. r.

rytíi Janu Bapt. Morákovi z Morenfelsu na Malešicích za

18.000 zl. rýn. prodala. (D. Z. kvat. 313, A. 8 & 317, A. 7.)

3. Statek Miltigau s Deschau (Teschau, Tšov), Krottensee

a Schofificht (kr. Cheb.) s mlýny, papírnou a vším píslušenstvím,

který kollej chebská r. 1756. od rytíe Liebmanna Kazimíra

Beusta koupila za 62.000 zl. rýn., z kteréž summy jí poraženo

bylo 10.974 zl. na témž statku Jesuitm pojištných. (D. Z.

kvat. 592, F. 22.) Po zrušení ádu pipadl ten statek eskému
fondu studijnímu, k jehož ruce r. 1774. za 80.694 zl. odhadnut

a r. 1801. prodán byl Františkovi Jiímu Karlovi hrabti Metter-

nichovi z Winneburga a Beilsteina za 73.850 zl. 30 kr. (akoliv

za 119.918 zl. 22 kr. byl odhadnut) a potom postoupen 1. 1802.

Klementovi Yácl. Lotharovi, hrabti Metternichovi za 200.000 zl.

(D. Z. kvat. 735, K. 24 a 28 ; kvat. 587, J. 25 & kvat. 839, A. 1.)

l^eskero jméní bývalé kolleje chebské vynášelo jji.ii^ zL,

nepoítajíc v to budovy kolleje. Dle listu piznávajícího mla
tato kollej r. 1771. roních píjm 6758 zl., z nichž na za-

placení úrok z dluh (59.719 zl. rýn.) poítáno 2388 zl. 22 kr.,

takže zbylo jenom 4369 zl. 38 kr. k vydržování 20 knží.

(Arch. místodrž. F. II. 87.)

6*
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XL Kollej v Litomicích.

Tuto kollej založil císa r. 1630. k naléhání P. Lammor-

maina, aby pomocí Jesuit tvrdošijnos nekatolík litomických

byla zlomena. K fundaci této kolleje daroval císa listem daným

14. záí r. 1630. Jesuitm onu ás panství Oustckého íAuscha)^

kterou Jan hrab z Merode po odsouzeném Mikulášovi z Ger-

štorfu r. 1622. za 22.000 kop mís. koupil a císai r. 1630.

postoupil za 50.000 zl., v kteréž summ hrabti z Merode od

císae listem ze dne 28. srpna 1630 statky Rheinstein (neb

Regenstein) a Blankenburg, ve vévodství Brunšvickém od Wald-

šteina konfiskované, zástavou k užívání byly dány.

Tato polovice panství Oustckého — totiž polovice msta
Oušt s polovicí podací kostelního, s dvorem poplužním na

pedmstí, lesy, rybníky, 4 mlýny, pak vesnice Zimo (díl),.

Ostré, Muckov, Yysoké, Habina (díl), Lukov (díl), Kostelec

s podacím kostelním, po jedné chalup ve vsích Riingel (snad

Raj, Rein) a Schonborn, též mstys Levín (díl) s krmou yý-

sadní a vším píslušenstvím — odevzdána byla od cis. kom-

missar k tomu naízených, Pavla hrabte Michny z Vacinova,.

Petra Oulíka z Tebenic a probošta kapitoly litomické Tiburcíha

Kotvy, 19. íjna r. 1630. rektoru kolleje pražské u sv. Khmenta

P. Stredoniovi k správ pro novou kollej litomickou, kteréž

císa také daroval šest dom v Litomicích, pozstalých po

mšanech pro náboženství odešlých, též kostelíek Zvstování

Pann Marii, školy nekatolické, pak dv zahrady ped Dlouhou

branou ležící a ti dvory ve vsi Mlíkojedech s vtší ástí ostrova

v Labi, po emigrantu Mag. Pavlovi Stránském pozstalé a kon-

fiskované. (Schmidl, Hist. III. 1027. — Arch. místodržit. C. 215,

C. V,o a L. 7. — D. Z. kvat. 392, K 19.)

K vydržování Jesuit do nového sídla litomického 25.

bezna r. 1641. pišlých odvádti ml rektor kolleje pražské

ze statku Oustckého, r. 1633. za 37.000 zl. odhadnutého, ron
úrok 2940 zl. (Arch. místodrž. F. II. 87.) Z dom však, od

císae kolleji litomické vykázaných, teprv r. 1637. odevzdané

bylo jesuitské residenci od obce litomické po dlouhém se

zdráhání pt dom k ubytování 7 len tam se nacházejících

a pro tvero škol již zaízených. — R. 1643. v msíci ledna
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jesuitská residence litomická, kteréž r. 1641. statek Ouštcký

k fundaci byl odevzdán, vádena byla od generála Soc. Jesu

Mutia mezi koUegia. — R. 1645. obdržela kollej litomická

smnou za ás gruntu Ouštckého postoupenou koUeji pražské

u sv. Klimenta od této koUeje vinici, eenou »Mazaná« u Lito-

mic ležící, kterou Rafael Mnišovský kolleji pražské r. 1644.

odkázal. (D. Z. kvat. 145, L. 25.) — Téhož roku postoupila

kolleji litomické vdova Jelínková polovici vinice v Újezd
ležící jakožto podíl syna svého, lena Soc. Jesu; druhá pak

^ás té vinice pipadla r. 1649. téže kolleji. — R. 1647. po-

stoupil probošt kapitoly litomické Maximilian Rudolf ze Sleinic

vinici svou. Homolka eenou, kolleji k užívání na dvacet let.

Mimo to získala kollej k tem dvorm v Mlíkojedech, za kteréž

téhož léta obci litomické zadržalou cenu kupní zaplatila, ješt

dvr tvrtý eený Hradišský (Hradiško). — R. 1652. vy-

stavli si Jesuité dm letní o dvou patrech na ostrov kolleji

náležejícím. — R. 1653. postoupeno bylo od obce litomické

kolleji rozsáhlé a úrodné pole za to, že Jesuité pevzali správu

kostela sv. Martina na blízku statku jejich Mlíkojed stojícího.

(Schmidl IV. 2. pag. 5, 190, 886, 800 a 872.)

R. 1675. postoupila kollej litomická polovici statku

Ouštckého, k fundaci její náležející, kolleji pražské u sv. Kli-

menta za 49.000 zl. rýn. (D. Z. kvat. 392, N. 19.)

R. 1771. vynášel píjem roní kolleje litomické dle listu

piznávajícího 5100 zl. 20
'/j kr. (úrok z jistin 458 zl. 30 kr.

a dchod ze statk 4641 zl. 50^2 kr.), z ehož placen}^ byly

úroky z dluh 17.818 zl. 56 kr. a vydržováno 17 knzi. Po

srážce dluh páilo se tedy jmní kolleje na 84.182 zl. (Arch.

místodrž. F. 11. 87.)

Yycené jmní kolleje litomické pipadlo po zrušení ádu
jesuitského eskému fondu studijnímu

;
jméni bývalého semináe

pi téže kolleji, vynášející lO.ióg zl. 7ia jistinách^ fondu na-

dacnimu pro studenty.^ a jistina kostela P. Marie 50 zl. fondu

náboženskému.

XII. Kollej v Klatovech.

K založení kolleje této daroval r. 1635. cis. plukovník

Don Martin de Hoeff-Huerta na pímluvu Adaucta Jeníška
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z Ujezda ze statk, které po nkdejším cis. rychtái Danieli

Korálkovi z Tšína od král. komory v pokut byly ujaty a Huer-

tovi postoupeny, dva domy y Klatovech na námstí ležící a za

2000 kop mís. odhadnuté. (Arch. místodržit. C. 215, K. 20.)

Mimo to zavázalo se 14 šlechtic kraje Plzeského a Prache-

ského, mezi nimi hrab Yilém z Klenového, listem daným 1. listo-

padu r. 1635. provinciálu Kirchnerovi, že Jesuity v Klatovech

tak dlouho budou vydržovati, dokud by se jim nedostávalo píjmu
stálých. (Schmidl, Hist. Soc. Jes. lY. 220 & 272.) K žádosti

tchto šlechtic naízeno bylo cis. listem ze dne 12. února

r. 1636. rad msta Klatov, aby Jesuity do obce své pijala,

což se také 12. bezna t. r. stalo, takže již 15. dubna r. 1636.

Jesuité oteveli školy, v jednom z dotených dvou dom nákladem

2000 zl. od šlechty k tomu darovaných umístné, pi nichž

i seminá pro 8 chudých student piinním jesuity Alberta

Chanovského byl zaízen.

Prvních dchod stálých nabylo toto nové sídlo Jesuit

tím, že od Dona Huerty ostatní statky po Korálkovi konfi-

skované a jemu k užívání postoupené — totiž 5 dvor pi

mst Klatovech, 2 stodoly se zahradou, 2 spáleništ s 3 za-

hradami, 4 rybníky, ddiny na 421 korc výsevk, 14 luk a

7 chmelnic — s cis. povolením ze dne 31. ledna a 26. února

X. 1637. za 10.000 kop míš. koupilo, dostávší k tomu úelu darem

summu vytenou od Marka Sallera, dkana blatenského. (Arch.

míst. C. 215, K. 20. — Schmidl lY. 275.)

Tjto dchody brzy potom znau byly rozmnoženy mno-

hými dary. Tak odkázal Yáclav Heracleus sv. p. z Kumburku

a Bliživa kšaftem svým ze dne 6. kvtna r. 1637. na pímluvu

Adaucta Jeníška z Újezda a optované prosby P. Chanovského

kolleji klatovské 16.000 kop míš., za Yilémem hrabtem z Kle-

nového pojištných, z jichž úrok, roních 960 kop míš., usta-

novil 700 kop na vychování Jesuit kolleje klatovské, 100 kop

k domu professnímu v Menším mst pražském, 100 kop na

jednoho neb dva mistr}^ kteíž by mládež v eské i nmecké
ei dobrénm písmu a pkným literám psáti i zpvu a hudb
uili, a ostatních 60 kop lidem chudým a potebným. K tomu

vykázal kolleji klatovské ješt jistinu 3000 kop míš., kterou

ml za Jiím Malovcem z Chejnova a Winterberka, i s úi'oky

zadržalými. (D. Z. kvat. 145, M. 7 a 16.)
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Takto nabyvši jesuitské sídlo klatovské stálých píjm,
r. 1642. v msíci kvtnu mezi kollegia provincie eské bylo

vadno. Téhož roku odkázal hrab Yilém z Klenového a z Ja-

novic kolleji klatovské 1000 zl. rýn., potom r. 1653. odstoupili

Karel a Jaroslav z Dobrše k rozšíení koUeje polovici domu

svého v Klatovech. (Schmidl lY. 748, 747 a 876.)

K. 1651. odkázala vdova Lucie Otilie Libšteinská z Kolo-

vrat, jroz. hrabnka z Martinic, k fundaci kolleje klatovské

50.000 zl. s tou výminkou, aby ji Jesuité za zakladatelku této

kolleje pijali. Na fundaci tuto, kterou bratr a universální ddic

dotené hrabnky Kolovratové, Jií Adam Boita z Martinic,

10.000 zl. rozmnožil, vyplaceno bylo od téhož Martinice dne

2. ervence r. 1651. kolleji klatovské 36.309 zl. 44 kr., 3 dn.

(D. Z. kvat. 150, L. 10.) Mimo to pikázáno bylo na fundaci

tuto z jistiny, kterou dotená Lucie z Kolovrat za Bernardem

Ignácem hrabtem z Martinic mla, 2000 zl., kterážto summa

i s úroky r. 1665 kolleji byla vyplacena. (D. Z. kvat. 99, A.

16.) K tomu zaplaceno bylo r. 1666. též 8000 zl., Krištofovi

Ferdinandovi z Lobkovic r. 1651. pjených a na statku Lib-

ovsi pojištných
;
pak 2500 zl. Františkovi Vilému Popeloví

z Lobkovic pjených a na statku Neudorfu pojištných. (D.

Z. kvat. 99. O. 28 & 30.) — ás fundace vytené koUej vy-

naložila r. 1652. na stavbu chrámu svého. (Schmidl lY. 815.)

R. 1670. pipadlo kolleji klatovské 1000 zl. rýn. z podílu

3000 zl. Petru z Bšin, eholníku Societa tis Jesu, od otce jeho

Yiléma Alexandra z Bšin vykázaného. (D. Z. kvat. 390, N. 20.)

K statkm, jichž kollej klatovská nabyla, náležely

:

1. Dvr poplužní svobodný Korálkov, pi mst Klatovech

ležící, r. 1774. za 21.323 zl. rýn. odhadnutý, prodán byl k ruce

fondu studijního.

2. Statky Cvrcoves (Svreves, Grillendorf) a Stépanovice —
tvrze a vsi Svreves a Štpanovice s dvory poplužními a po-

dacím kostelním, pivovárem, mlýnem, lesy a vším píslušenstvím,

též vsi Dechtino a Yicenice s krmami výsadními — kteréž

kollej klatovská r. 1638. od Pibíka Jeniška z Újezda za 34.700

kop. míš. koupila. (D. Z. kvat. 147, J. 10 & 301, O. 18.) Od
toho prodala kollej r. 1694. s cis. potvrzením ze dne 9. dubna

r. 1696. statek Štpanovice — tvrz Štpanovice s dvory po-
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plužními Stpanovickym a Yicenickým, ovínem, lesy a vším

píslušenstvím, též vsi Stepánovice s podacím kostelním, Dech-

tín a Yicenice — Františkovi Maximil. Ottovi ernínovi z Chudenic

za 21.000 zl. Týn. (D. Z. kvat. 410, P. 4.) Po zrušení ádu
pipadl statek Svreves eskému fondu studijnímu, k jehož ruce

se statkem Dolany r. 1774. za 114.124 zl. rýn. odhadnut a

r. 1807. prodán byl hrabti Janovi Kudolfovi ernínovi z Chudenic

za 80.600 zl. (D. Z. kvat. 735, K. 24 & L. 25.)

3. Dvr popluhii Háje (kr. Plze, dom. Merklín) s lukami,

rybníky, lesy, též 3 dvory selskými a 2 chalupami ve vsi Pe-
tín, 1 sedlákem ve vsi Oujezdci s rybníkem pi též vsi a

1 sedlákem ve vsi Pteyn (Ptenín), který r. 1660. koUej klatovská

odhadem právním dostala a r. 1663 Janovi Šebest. Braunovi

z Mietic za 2350 zl. rýn. prodala. (L. Z. kvat. 317, C. 18.)

4. Statek Habartice (kr. Plze.) — tvrz a sídlo Habartice

s dvorem poplužním, s poli, lukami, lesy, rybníky, pilou a jiným

píslušenstvím, ves Habartice s podacím kostelním a ves pustá

Chuchle, s 2 krmami — který s jiným všelijakým jmním r.

1663. odkázala Regina Koová, roz. z Klenového a z Janovic

Jesuitm kolleje klatovské, jakožto ddicm od ní kšaftem zízeným,

takže z celé pozstalosti zapraviti mli 680 zl., z nichž pipadlo do

semináe sv. Josefa kolleje klatovské 20 zl.. Jesuitm kolleje

beznické 50 zl. a Jesuitm na Sv. Hoe 10 zl. rýn. a k tomu

4 klisny, 2 volky a 2 krávy. (D. Z. kvat. 263, M. 18.) Tento

statek, do nhož Jesuité r. 1667. k pravému právu ddickému

uvedeni byli, prodala kollej klatovská r. 1680. Janu Václavu

Karlovi ze Svarová za 6100 zl. rýn. (D. Z. kvat. 114, K. 21

& kvat. 395, N. 2.)

5. Statek Usilov (kr. Plze.), který postoupen byl kollej i

klatovské r. 1654 od magistra Soc. Jesu Františka Šice z Šicu,

na nhož po jeho otci Janu Filipovi pipadl. Statek ten, z nhož
Jesuité matce doteného Františka Šice Polyxen Katein, potom

opt provdané Štaufenbergrové, na míst 10.000 zl. rýn.

jí pojištných porovnáním r. 1666. jenom 6000 zl. zaplatili,

prodán byl r. 1667. paní Markét Ludmile A^encelíkové z Sarabic,

roz. Lapákové ze Rzavého, za 13.600 zl. rýn. (D. Z. kvat. 314,

P. 29; 316, B. 20 a Q. 26.)

6. Statek Dolany (kr. Plze.) — tvrz Dolany s dvorem
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poplužním, pivovárem, ovínem, mlýnem a vším píslušenstvím,

též díl vsi Dolan s podacím kostelním a krmou — koupila

koUej klatovská r. 1679. od Evy Kateiny Nosticové, roz. Opiové

z Gross-Petersdorfu, za 15.000 zl. rýn. a 300 zl. klíného.

(D. Z. kvat. 394, H. 8.) Druhý díl téhož statku Dolan, totiž

ve vsi Dolanech dvr kmetcí, Yalovský eený, pustý, z n-
hož dvr panský uinn, též dvr selský, Logdovský eený,
s lidmi pi prodeji vsi Tettic k témuž dílu Dolan vymínnými,

s kovárnou, 5 chalupami (z nichž 2 pusty), s pilou pi mlýn
nov vystavnou, mlýnem pustým Kubíkovským eeným a

rybníkem pustým
;
pak dvr poplužní panský Balkov, pustý

s ovínem a chalupami pustými, s poli, lesy a vším píslu-

šenstvím — koupila koUej klatovská r. 1679. od Hendricha

Františka Wideršpergara z Widerspergu za 3450 zl. rýn. (D.

Z. kvat. 394, H. 3.) Po zrušení ádu pipadly Dolany fondu

studijnímu a prodány byly se statkem Svrevsí. (Yiz sub. P. K 2.)

7. Díl vsi Kladrub (kr. Prachen.), náležející k panství Stele,

na nmž kolleji klatovské dle zaízení zakladatelky Lucie Otilie

Libšteinské z Kolovrat r. 1651. vykázáno bylo 31.500 zl. rýn.

{viz koUej a dm professní u sv. Mikuláše v Praze) — prodali

Jesuité kolleje klatovské s cis. povolením r. 1686. Ferdinandovi

Ign. Ježovskému z Lub a na Kalenicích za 3350 zl. rýn. (D.

Z. kvat. 399, T. 13.)

8. Statek Zuklin (kr. Prachen.) — tvrz s dvorem po-

plužním, s dobytky a všemi svršky, lesy, mlýnem, 2 pilami,

s vesnicemi, hospodami a šenky výsadními ve vsi Malci, Naho-

ánkách, v Pohorsku a pi dvoe Zuklín — koupila kollej

klatovská r. 1713. od Václava Hynka hrabte Yratislava z Mi-

trovic za 9500 zl. a 50 zl. klíného. (D. Z. kvat. 490, C. 9.)

Po zrušení ádu pipadl statek Zuklin eskému fondu studijnímu

a za 15.846 zl. 15 kr. rýn. odhadnutý prodán byl se statky

Stelou a Hošticemi. (Yiz kollej u sv. Mikuláše v Praze.)

Z veškerého jmní kolleje klatovské vycházelo r. 1771.

(dle listu piznávajícího) píjmu 19.474 zl., vydání však i s úi^oky

z dluh 35.526 zl. poítáno na 9074 zl., takže zbylo k vy-

držování 34 knží 10.100 zl. rýn. Po srážce dluh páilo se

tedy jmní kolleje na 289.140 zl. rýn. (Arch. místodrž. F. 11.

87.) Toto jmní pipadlo po zrušení kolleje eskému fondu

studijnímu a stavení kolleje promnno v kasárny.
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Seminái kolleje klatovské náleželo jistin 4500 zL. zadr-

ženÝch penz 70 zl., zahrada a chalupa za 600 zl., úhrnem

5170 zl., z ehož po srážce dluhá zstalo 4660 zl. k ruce fondu

nadanílio pro studenty. Stavení semináe r. 1818. prodáno bylo

od fondu studijního dle cis. resoluce ze dne 8. listopadu r. 1817.

klatovskému mšanstvu pravovárenému za 10.110 zl. vid. ísla

neb 4044 zl. stíbra. (D. Z. 1104, E. 26.)

XIII. Kollej v Beznici a residence na Sv. Hoe.

KoUej beznickou založil r. 1650. Adauctus (Pibík) Jeníšek

z Újezda na Beznici. nejvyšší písa král. eského, se svou

manželkou Ludmilou Kateinou, roz. sv. paní z Talmberka^

v mst svém Beznici, kde již r. 1637. Jesuitm sídlo vykázal.

Dle listiny fundaní ze dne 23. dubna r. 1650. cis. listem ze

dne 22. ledna r. 1677. potvrzené postoupil k tomu zakladatel Jesu-

itm : 1. Kostel ke cti sv. Ignáce a sv. Františka Xaveria v Beznici^

kterf r. 1642. nákladem 44.700 zl. mimo stavivo nov vystavl, se

vším píslušenstvím a odevzdal jim též starý chrám sv. Mikuláše na

námstí stojící. — 2. Daroval jim k stálému sídlu celý tverec

stavení vedle chrámu ležící, jehož ás pro sídlo jesuitské již

r. 1638. vystavl a ostatní dle pání jejich vystavti pislíbil. —
3. K vydržování Jesuit v kolleji vykázal a daroval 20.000 zL

ryn. a k této fundaci pidal ješt 2000 zl. r<n. za vykonávání

služeb Božích v kapli Panny Marie na Sv. Hoe u Píbram;
místo tchto penz postoupil a daroval kolleji statek Petrovice.

který za 20.416 zl. rýn. koupil, se vším píslušenstvím beze

všech závad, takže Jesuité týž statek i prodati byli oprávnni. —
4. Udlil kolleji též právo, aby si koupila dvr nkterý svo-

bodný na podmstí na blízku ležící a vykázal k tomu z fundace

dotené ješt zbývající summu 1534 zl. — 5. Postoupil rek-

torm kolleje právo své patronátní a koliatury pi kostelích

v Bubovicích a Tochovicích jakož i právo, aby jen s povolením

rektora dosazováni byli uitelé na školy panství Beznického.

(D. Z. kvat. 466, S. 27.) — K tomu postoupil ddic a bratrovec

zakladatele Adauctus František Jeníšek sv. p. z Újezda kolleji

velký prostor za zahradu a upravil Jesuitm k obývání dv
kídla kolleje dostavné.
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Minio to dostalo se koUeji beznickó též nkterých dar.

Zvlášt pak daroval r. 1667. Jan Václav Karel ze Svarová,

vstoupiv v ád a eholi Tovaryšstva Ježíšova, kolleji v Beznici

9500 zl. rýn., pak téže kolleji a residenci svatohorské jistý

komorní dluh. Když však potom r. 1673. z ádu byl propuštn,,

podvolil se provinciál r. 1678. dávati na jeho vychování každo-

ron 300 zl., dokud by k vyživení svému odjinud prostedk

nedostal. (D. Z. kvat. 393, Q. 22.) K. 1670. pipadlo kolleji

beznické 1000 zl. rýn. a residenci na Sv. Hoe 300 zl. z po-

dílu Petrovi Bšínovi z Bšin, Soc. Jesu eholníku, od jeho-

otce Viléma Alexandra vykázaného. (D. Z. kvat. 390, N. 20.)

K statkm kolleje beznické náležely :

1. Statek Petrovice (kr. Tábor.), který k fundaci této-

kolleje zakladatel její daroval. (D. Z. kvat. 466, S. 27.) Po zru-

šení ádu pipadl tento statek fondu studijnímu, k jehož ruce

vedle dekretu komory dvorské ze dne 29. prosince r. 1804.

prodán byl r. 1809. se statkem Krašovickým, kolleji novo-

mstské v Praze náležejícím, Václavovi Bechyni z Lažan za

86.300 zl (D. Z. kvat. 735, K. 24 & kvat. 903, K. 6.)

2. Dum v msteku Bélcicích (kr. Písek) s chalupou e-
enou »Nedbalovská« s píslušenstvím, který r. 1662. Maxi-

miliana Veronika hrabnka Vratislavova, roz. Švihovská z Riesen-

burga, kolleji beznické odkázala. (D. Z. kvat. 262, K. 2.)

Tento statek Jesuité prodali r. 1663. s král. povolením Alexiu;

Ferdinandovi Vratislavovi hrabti z Mitrovic za 2000 zl. rýn..

(D. Z. kvat. 315, N. 14 & 390, A. 1.)

3. Statky Sedlo Starej Hrádek (Altsattel-Hrádek, kr. Písek)

a Strejckov^ které Václav Libšteinský z Kolovrat, Societatia

Jesu religiosus, r. 1654. Jesuitm na vystavní domu profes-

sního v Praze daroval (viz kollej a dm professní u sv. Miku-

láše), postoupeny a prodány byly r. 1665. od doteného domu

professního se vším píslušenstvím i s temi hospodami v Pí-
brami témuž domu professnímu náležejícími kolleji beznické

za 30.000 zl. rýn., z kteréž summy poraženo bylo kollej:

4000 zl. od Kolovrata jí na týchž statcích vykázaných. (D. Z.

kvat. 152, P. 24 & 467, G. 11.) Od statku Sedla Starého,

Hrádku prodala kollej krmu výsadní ve vsi Pohoí a ti

sedlské grunty, jmenovit Mašatovský, Kosmovský a Hudcovský^
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a jeden selský grunt ve vsi Kastely, e. Mokrovsky, dskami

zemskými se ídící, se vším k tomu píslušenstvím za 2300 zl.

rýn. Janovi Tunchovskému z Pobžic a jeho ddicm. (D. Z.

kvat. 467, G. 13.)

4. Statek Tisov^ dvr s ovínem a ves Tisov a ves Laz

dolejší, Mikuláši Velemickému z Velemyšlovsi náležející, který

roku 1665. v summ odhadní 3317 kop postoupen byl k právu

ddickému koUeji beznické pro nezaplacení jistiny a úrok
v jedné summ 2667 kop míš. téže koUeji náležející. (D. Z.

kvat. 29, J. 13 a 15.)

5. Statek Naryserov (Narysov), ves s dvorem poplužním

a ovínem, ddicm po Janovi Fremdarovi z Pruku náležející,

postoupen byl r. 1665. v summ odhadní 3670 kop 13 gr.

k ruce koUeje beznické v pohledalosti její 10.088 kop míš.

(D. Z. kvat. 29, J. 18.)

6. Yes Bohutín s lesem, lukami, grunty, kostelíkem sv. Máí
Majdaleny, krmou výsadní a vším píslušenstvím, koupila

koUej beznická r. 1669. od obce král. msta horního Pí-
bram za 1800 zl. rýn. (D. Z. kvat. 392, B. 18.)

Po zrušení ádu jesuitského pipadly statky Sedlo Staré,

Hrádek a Strejkov se statky k nim pipojenými. Tisovém.

Narysovem a Bohutínem, eskému fondu studijními a r. 1774.

za 201.521 zl. rýn. odhadnuté zstaly ve správ státních statk.

(D. Z. kvat. 735, K. 24.) Od statku Bohutína postoupen byl

r. 1790. les kostelní 38 78 nir obsahující bohutinskému kostelu

sv. Máí Majdaleny. (D. Z. kvat. 685, F. 28.) Též budova koUeje

beznické r. 1839. pivtlena byla za majetek fondu studijnímu,

k jehož ruce s povolením c. k. soudu zemského ze dne 15. ervna

1844 do desk zemských jest vložena. (D. Z. kvat. 1137, F. 14.)

KoUeji beznické pivtlena byla též jesuitská residence na

Sv. Hoe u Píbram. K ruce této residence daroval císa Leopold

roku 1665. koUeji beznické kostelíek Matky Boží na Sv. Hoe
s divotvorným obrazem, se Sv. Horou a se stavením, jak to již

Ferdinand III. r. 1647. dotené koUeji odevzdal, vyhradiv si jenom

právo hornictví. (D. Z. kvat. 466, O. 12.) — K zázranému obrazu

blahoslavené Panny Marie na Sv. Hoe uinil Jan Václav

astolar z Dlouhé Vsi r. 1650. fundaci summou 1299 kop míš.

<1). Z. kvat. 466, A. 10.) K ruce a ke cti téhož chrámu Pán
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ustanovila Salomena Ludmila Kateina šlechtina abelická ze

Soutic r. 1680. superiora Soc. Jesu residence svatohorské za

universálního ddice. (D. Z. kvat. 258, A. 4.) Mimo to Jesuitm
na Sv. Hoe r. 1655. postoupil Vilém Václav František z Talm-

berka summu 2304 kop mís., kterou ml za Annou Marií do

Hoeff-Huertovou, potom Donínovou. (D. Z. kvat. 152, C. 14.)

R. 1665. pipadlo residenci svatohorské 1000 zl. rýn. ze statku

Sedla Starého a Strejkova Jesuitm darovaných. (Viz koUej

a dm professní u sv. Mikuláše v Praze.) R. 1663. postoupil

hrab Vojtch Jan Ladislav z Mitrovic residenci dvoreek po-

plužní u Píbrami za 300 zl. rýn. s povinností, aby Jesuité

v kostele P. Marie vydržovali vné svtlo a sloužili mši sv.

každý msíc. K tomuto dvoreku pipojili Jesuité nkolik polí

r. 1661. koupených, takže pozemky k témuž dvorci náležité

obnášely 177 korc polí, na 29 voz luk a rybníek na 10 kop

násady. Dvorec ten ml r. 1771. cenu 5850 zl. rýn. — Jistiny

kostela P. Marie páily se r. 1773. na 10.100 zl. rýn. — Naproti

tomu mla residence svatoborská 2746 zl. 30 kr. dluh. (Arch.

místodrž. R 11. 87.)

Veškero jméní kolleje beznické a residence svatohorské

páilo se po srážce dluh 9046 zl. na 251.803 zl. rýn. — Bý-

valému seminái téže kolleje náleželo na jistinách 13.550 zl.

a na penzích zadržených 271 zl, úhrnem 13.821 zl., které

fondu nadanímu pro studenty pipadly.

XIV. Residence v Žiri a Šaclíi.

Tato residence založena byla od kollegia Soc. Jesu domus
probationis u sv. Anny ve Vídni k správ statk, jichž dotená
kollej v Cechách nabyla.

K tmto statkm náležely

:

1. Panství Žirec (Schurz, kr. Hradec), které po Janu

Rudolfovi Trkovi konfiskované a za 75.216 zl. rýn. odhadnuté,

se statkem Saclíským, po Adamovi Trkovi konfiskovaným

a za 42.000 zl. rýn. odhadnutým, vedle cis. resolucí ze dne

1. bezna 1635 a 15. ervence 1636 darováno a ddin po-

stoupeno bylo Jesuitm k nadání jich domus probationis u sv. Anny
ve Vídni do sumniy 100.000 zl., zbytek pak summy odhadní
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na srážku její fundace. Když však Jesuité si stžovali na píliš

vysokou taxu tfcliž statk, vedle cis. resoluce ze dne 18. ervna

r. 1642. statky ty r. 1644. znova odhadnuty byly toliko za

84.386 zl. rýn. a jejich postoupení Jesuitm vedle cis. resoluce

ze dne 3. záí r. 1646. ádným listem nadaním od cis. kan-

celáe dvorské ztvrzeno bylo na ten spsob, že jim k doplnní

dotené fundace per 100.000 zl. ješt jiné statky v echách

v summ 15.614 zl. rtn. mly býti dány. Yklad dotených

statk do desk zemských, k nmuž Jesuité vídenští nebyli

oprávnni, cis. resolucí ze dne 12. listopadu r. 1650. byl naízen.

(Arch. místodržitel. C. 115, T. 13. — D. Z. kvat. 151, H. 23

& 628, G. 4.) K panství Zireskému pikoupili rektorové kolleje

a domus probationis ve Yídni, jimž císa Ferdinand III. diplomem

ze dne 19. ervna 1651 udlil iiikolát král. eského (D. Z.

kvat. 151, H. 20), statky tyto: a) R 1656. koupil superior

jes. residence žireské k ruce domus probationis ve Yídni od

Albrechta Odkolka z Oujezdce dva kusy role, ddictví to zpupné,

vedle obce Hibojed hoejších a dolejších ležící, za 97 zl. rýn.

(D. Z. 311, J. 30.) — ó) Statek Dubenec se vším píslušenstvím

koupili Jesuité domus probationis ve Yídni r. 1662. od vdovy

po Františkovi Pieronim za hotových 19.000 zl. rýn. (D. Z. 313,

S. 9.) — c) Statek a ddiny Albrechta Odkolka z Oujezdce.

totiž díl vsi Litice s poddanými, též rolí orných 6V2 lánu

a 46 provazc, louku a les, postoupila r. 1660. Anna Kateina

Fabriciová, kteréž týž statek odhadem právním r. 1659. v summ
1676 kop mís. pivlastnn byl, za touže summu Jesuitm k statku

zireskému. (D. Z. kvat. 28, H. 14.) — d) Díl statku Litic,

totiž tvrz s dvorem poplužním a chalupami ve vsi Litici se

vším píslušenstvím, který r. 1675. domus probationis ve Yídni

prodal rytí František Briissel na Kratonohách za 2400 zl. rýn.

(D. Z. 391, O. 23.) — e) Druhý díl statku Litice, totiž tvrz

k nmu náležející s dvorem poplužním, ovínem a dílem kolla-

tury, s poli, lukami, lesy, rybníky a vším píslušenstvím i se

svršky, který r. 1685. rektor domus probationis ve Yídni od

bratí Litických z Šonova, synv a ddicv po Hannibalovi

Litickém, za 9150 zl. rýn. koupil. (D. Z. 398, A. 12.) — /; Statek

Testec (Yesce), tvrz a ves s dvorem poplužním, hospodou.
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chalupami, s kolatiiroii v Zaloove (Salney) a vsím píslušenstvím

i se svršky; též stateek Posadov s hospodou a chalupami,

poli, lesy, rybníky, kovárnou, krámem masným a jiným pí-

slušenstvím, koupil rektor domus probationis ve Yídni r. 1684.

od kolleje královéhradecké za 10.000 zl. rýn. (D. Z. 399, M. 29.)

— g-) Statek Koclíov (Kotzelsdorf), eený Hoejší díl Koclíova,

totiž tvrz s dvorem poplužním, chalupami, sedláky, 2 hospodami,

kovárnou, krámem masným a vším píslušenstvím i se svršky,

který r. 1685. koupil superior residence žireské a šáclíské

k ruce noviciátu u sv. Anny ve Vídni od Albrechta Hynka
Rychnovského sv. p. z Rychnova za 12.000 zl. rýn. (D. Z. 397,

O. 15.) — k) Pední díl statku Koclíova, tvrz Koclíov s dvorem

poplužním a vsí tohoto dílu s píslušenstvím, koupil rektor

domus probationis ve Yídni k residenci a statku žireskému

od bratí Fridricha Albrechta a Yáclava Ignáce Talackii z Je-

šttic, totiž díl Fridrichv r. 1692. za 8100 zl. rýn. a díl Yá-

clavv r. 1705. za 9050 zl., z nichž si kupující porazil dluh

dotené residenci na témž statku pojištný ke kostelu koclíov-

skému per 2355 zl. 9 kr. a na úrocích 552 zl. 14 kr. (D. Z. 590,

J. 6 & 590, J. 2.) — ij Chalupu svobodnou ve vsi Koclíov
se zahradou, poli a lukami, koupil r. 1726. rektor domus pro-

bationis ve Yídni k ruce residence žireské od Jana Jiího

Demutha, purkrabího na panství Blehradském, za 650 zl. rýn.

(D. Z. 500, J. 8.) — Jesuitské residenci v Žíri odkázal r. 1709.

Ferdinand Rudolf Dobenský z Dobenic na fundaci 12 mší sv.

2000 zl., za kterouž summu Jesuité r. 1726. od ddic Doben-
ského pijali 1800 zl,, z nichž na zvon ke kostelu v Žíri se

znakem Dobenských 1500 zl. naložili. (D. Z. 498, K 23.) Po
zrušení ádu pipadlo panství Zire se všemi statky vytenými
"Vídeskému fondu studijnímu, k jehož ruce r. 1828. dne 2. er-
vence prodáno bylo manželm Martinovi a Kláe Wagnerovým
m 125.000 zl. stíbra. (D. Z. 735, F. 8 a K. 29 ; 978, K. 4 &
1140, F. 9.)

2. Panství Saclí (Schatzlar, kr. Hradec), kteréž s panstvím

Zireským, jak již svrchu praveno. Jesuitm k fundaci domus
probationis u sv. Anny ve Yídni bylo darováno. K tomuto

panství pipojeny byly vesnice Konigshan, Bekov (Potschendorf),

Bernartice (Bernsdorf) a Lampertice (Lampersdorf), které od
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obce trutnovské r. 1600. konventu kláštera kešovského (Grossan)

za 12.800 kop. mís. byly prodány, potom však r. 1622. s panstvím

Šaclíským odevzdány Adamovi Erdmannovi Trkovi, po jehož

zavraždní r. 1634. Jesuitm s panstvím Šaclíským byly

darovány, a protože konvent kláštera kešovského o n se ne-

ncházel, r. 1778. král. komoe piceny jakožto k panství Šac-

lískému náležející. (D. Z. 174, N. 16 & 742. C. 4.) K panství

Šaclískému pipojen byl též statek Krinsdorf — tvrz Krinsdorf

s dvorem poplužním, ovínem, pivovárem, mlýnem a pilou,

lesy a vším píslušenstvím — který r. 1692. rektor domus

probationis ve Vídni k ruce residence žireeské a šaclíské od

Jana Cornelia ryt. z Coenens za 13.500 zl. rýn. koupil. (D. Z,

590, H. 30 & 1209, C. 27.) Po zrušení ádu pipadlo panství

Šaclíské s vesnicemi vytenými a se statkem Krinsdorfem

vídeskému fondu studijnímu a prodáno bylo od c. k. kommise

k prodání eských statk státních naízené r. 1839. Karlovi

Pulpánovi ryt. z Feldšteina, za 222.222 zl. stíbra. Tento prodej

byl však zrušen a panství Šaclíské r. 1877. prodáno Karlovi

Augustovi Hessovi, fabrikantu ze Sebnitz, za 444.800 zl. stíbra.

(D. Z. 735, F. 8 a K. 28 & 1223, M 5.)

Veškero jinéjií jesuitské residefice v Zirci obnášelo sjisii-

navii ^.^75 zl. úhrnem 372,27^ zL

XY. Kesidence v Doupov.

Tuto residenci založil r. 1756. Antonín Josef Clement^

bývalý dvorský kontrolor císaovny Alžbty Kristiny v rodišti

svém svobodném msteku Doupov (Duppau. kr. Zatec) pro

šest knží Societatis Jesu, a zavázal se pro tyto knze nejenom

na gruntu od nho koupeném a všech poplatkv osvobozeném

na své útraty vystavti kostel, residenci a školy a vším ná-

bytkem potebným je zaopatiti, nýbrž vykázal též k jich stálému

vydržování jistinu 18.000 zl. rýn., též daroval a postoupil jim dm
v Doupov po otci svém zddný s poli a lukami k nmu nále-

žejícími. Za to povinni byli nadepsaní knží v kostele svém svaté

Alžbty od zakladatele nov vystavném služby Boží každou nedli

a o svátcích konati a mládež msteka v 6 tídách latinských

vyuovati, též k vyuování tení, psaní, potm a hudb dva
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svtské instructores držeti, a jednomu z nicli, který rei^euschori

býti ml, ron 70 zl. služného a 50 zl. na stravu, druhému

pak mimo byt a stravu se stipendisty mu poskytovanou ješt

35 zl. ron služného z dchod residence své dávati.

Pi této residenci založil zakladatel též fundaci 5000 zl.

pro 6 potebných hochu (stipendist) z píbuzenstva Clemen-

tovského neb z mšanstva doupovského pocházejících, jimž

z úrok nadepsaných 5000 zl. Jesuité v residenci stravu a

odv a jiné poteby po as studií šestiletých dávati povinni

byli. Konen vykázal zakladatel k residenci této ješt jistinu

1000 zl. rýn., jichž úroky požívati ml jeden z dotených šesti

stipendist, který by po skoneném šestiletém studiu v residenci

doupovské vyšším studiím se vnoval. (D. Z. 474, H. 26.)

Fundace této residence schválena a stvrzena byla od císa-

ovny Marie Terezie listem daným 2. kvtna r. 1757. (D. Z.

474, J. 17.) Po zrušení ádu dotená fundace znan zvýšená

od zakladatele r. 1774. ustanovena byla na vychování a vzd-
lání 24 chudých hoch k stavu duchovnímu i svtskému a vy-

držování 8 pateru ádu piaristského
;

jistina na 31.000 zl. zvý-

šená pojištna byla na statku Kostranech (kr. Cheb), který

r. 1769. od zakladatele byl koupen, k fundaci této právn zapsán

a k správ Piaristm a mstské rad doupovské odevzdán. (D. Z.

550, A. 28.) Potom r. 1792. zmnna a zlepšena byla fundace

ta od zakladatele tak, že poet stipendist zvýšen na 32, jimž

však se nemlo dávati šatstvo, nýbrž jenom strava, byt, teplo

a svtlo, ak obsluze jich jeden frater ustanoven. (D. Z. 550,

A. 28.) K této fundaci hrab Ludvík Hartig r. 1769. a hrab
Jan Nep. z Litzau (Licow) r. 1770. zavázali se z panství svých

Doupova a Giesshúblu zdarma dodávati ron po 12 sázích

tvrdého a po 12 sáz. mkkého díví, tedy dohromady 48 sáh
díví. (D. Z. 550, B. 13.) Doupovské nadání Clementovské pro

studenty zízeno bylo jistinou 15.500 zl. na statku Kostranech

pojištnou. (D. Z. 735, J. 12 & 845, M. 2.)

Jméní vytených jesuitských kollejí a residencí v echách
vynášelo v jedné summé (nepoítajíc v to budovy nkterých

kollejí) 4,492.785 zl.

Z toho náleželo

:

Bílek : Statky a jmní. 7
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1. koUeji u sv. Klimeuta v Praze a její residencím 1,331.810 zl.

2. koUeji u sv. Mikuláše v Praze 297.699 *

3. koUeji u sv. Ignáce v Praze 244.627 »

4. koUeji krumlovské a missi v Rímov . . . 106.048 »

5. koUeji chomutovské a residenci v Bohusudov 414.504 »

6. koUeji jindicho-liradecké 91.448 >

7. koUeji jiínské 203.342 >

8. koUeji kutnohorské a residenci jenikovské . 204.483 »

9. koUeji královéhradecké a residenci v Košum-

berku 252.309 »

10. koleji chebské 131.115 >

11. koUeji litomické 84.182 *

12. koUeji klatovské 289.140 »

13. koUeji beznické a residenci svatoborské . . 251.803 *

14. residenci v Doupov 18.000 »

15. residenci v Žiri a Šaclíi náležejí ke koUegiu

domus probationis ve Vídni 572.275 »

Mimo to niéli Jesuité provincie eské jistin na nékíejých

statcích v Cechách íihrnem ji^.^ói zL, totiž: na statku Yitano-

vicích r. 1712. jistinu s úroky zadržalými 1151 zl. (D. Z. 240.

J. 26) ; na statcích Václava Karla z SchroUenberka Liboanech

a Grlinthalu (Zelenj Dl) r. 1730. jistin}- 18.500 zl. (D. Z.

124, O. 8.); na statku Repín hrabte Františka z Walderode

r. 1741. jistinu 25.000 zl. (D. Z. 124, L. 9.); na statcích

Chotovinách a Záhoí erveném r. 1760. jistinu 36.000 zl.

(D. Z. 594. A. 4 & 597, H. 14 a L. 16); na statku Baškov

r. 1764. jistinu 4.733 zl. a úroky zadržalé 1520 zl. (D. Z.,

241, D. 19 a H. 5 &164,E. 9.); na statku Vrbickém Františka

sv. p. Tliama r. 1764. jistinu 42.000 zl. (D. Z. 241, H. 5 & 595,

H. 23.) — K tomu 6000 zl. rýn. u Františka Antonína Bubáka

(Vinohrad, knihy, Lib. condict. 8, fol. 141.) — Konen dle

zprávy prokurátora provinciae Bohemiae Mauritia Kliera, podané

6. dubna 1773., mla provincie eská na jistinách 180.657 zl.

rýn., mezi nimi zvlášt 68.366 zl. ze summy trhové za statek

Chotoviuy a Záhoí ervené r. 1768. hrabti Kašparovi z Mi-

gazzi za 192.000 zl. rýn. prodaný. (D. Z. 597, L. 16. & O. 13. —
Arch. místodrž. F. II. 87.) Tyto jistiny pipadly c. k. eskému
fondu exjesuitúv, z nhož zízen byl fond studijní.
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Témuž fondu náležely jistiny u kollejí slezkVxh, úhrnem
169.325 zl. rýn., z nichž bylo za kollejí opavskou 25.700 zL,

za kollejí hloliovskou 2.000 zl., za kollejí lehnickou 28.325 zl.,

za kollejí v Nise 4.100 zl, za kollejí svídnickou 5000 zl. a za

kollejí vratislavskou 104.200 zl. (Arch. místodrž. E. 11. 87.)

Jméní všech jesuitských seuiiná v Cechách pi zrušeni

ádu r. lyjS' vynášelo v jedné summé ij^fjg.goi zL Z toho

náleželo

:

1. seminái pi koUeji sv. Klimenta v Praze . 651.865 zl.

2. konviktu pi téže kolleji 235.684 »

3. seminái pi kolleji sv. Mikuláše v Praze . . 58.446 »

4. » » » sv. Ignáce v Praze . . . 15.698 »

5. » » » chomutovské 104.316 »

6. » » » krumlovské 47.673 »

7. » » » jindichohradecké . . .. 60.256 »

8. >> » » jiínské 185.524 »

9. > » » kutnohorské 25.873 »

10. > » » královéhradecké .... 21.966 »

11. » » » litomické 10.169 »

12. » » » klatovské 8.700 »

13. » » » beznické 13.821 »

Veškero jmní kollejí, residencí a seminá jesuitských v e-
chách i s jistinami provincie eské obnášelo úhrnem : 6,417,572 zL

Uzavírajíce tímto zprávy o jmní všech sídel jesuitsk^^ch

v echách zrušených, podáváme ješt výkaz o stavu veškerého

jméni pražské pokladny fondu jesuitského koncem r, z///.

Dle zprávy útárny c. k. eského gubernia ze dne 7. ledna

r. 1778. obnášelo toto jmní:

1. na statcích a pozemcích s budovami

kollejí pražských v summ odhadní 6,451.007 zl. 36 kr.

2. na jistinách 503.805 » 35 ^^ >

3. na pohledalostech 26.424 » 4774 *

4. na hotovosti v pokladn .... 4.032 » 46^/2 »

Úhrnem: . . . 6,985.270 » 45 V2 *

Dluhy však páily se na 587.356 zl. 13 kr.

Bylo tedy istého jmní 6,397.914 zl. 32V2 kr.

^Arch. místodrž, F. II. 87.)

7*
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B. Jesuitská sídla na Morav.

I. K o 1 1 e j v Olomouci.

Tato kollej založena byla r. 1566. od biskupa olomouckého

Viléma Prusinovského z Víková, který Jesuitm k jeho žádosti

z koUegia pražského do Olomouce poslaným býval^^ klášter

Minoritu s kostelem sv. Františka postoupil a na jeho míst r.

1567. pro kollej stavti poal novou budovu, do jejíž ásti

již r. 1569. dostavné pesídleli Jesuité, |kteí zatím v dom
jednoho kanovníka blíže chrámu kathedrálního a potom v semi-

nái theologické v tak zvaném dom ško] kathedrálních uby-

továni byli. K vydržování koUeje, pi níž hned r. 1566. gy-

mnasium bylo oteveno, vnoval biskup Vilem z poátku ron
500 zl. moravských, potom listinou základní danou dne 28.

záí r. 1569. vykázal a potvrdil koUeji povolením kapitoly olo-

moucké 2000 zl. morav. (1 zl. = 30 grošm) roních dchod
z biskupského statku Výšková (Wischau) na vcné asy. Tato

fundace po smrti zakladatele r. 1572. na as byla zastavena,

brzy však vedle naízení papeže Kehoe XIII. od biskupa a

kapitoly olomoucké obnovena a od císae Maximiliana potvrzena

listinou danou dne 22. prosince 1572, kterou kollej olomoucká

také všech poplatk byla zproštna á k zaízení akademie

oprávnna. R. 1590. zvýšil biskup olomoucký Stanislav Pavlov-

ský fundaci kolleje roními 500 zl. mor., které Jesuitm na

statku Pustomi na vné asy vykázal. Mimo to dával týž

biskup s kanovníky Jesuitm ron mnoho potravy, obilí, vína

i staviva k další stavb kolleje, jehož jižní kídlo r. 1594. bylo

dostavno.

V letech následujících znan rozmnoženy byly dchody
kolleje olomoucké mnohými dary a odkazy. Tak daroval r. 1598.

Jáchym z Haugwitz kolleji 800 dukát, potom r. 1604. biskup

olomoucký, kardinál Dietrichstein 500 dolar, pak r. 1614. pro-

bošt chrámu kathedrálního Martin z Greifenthalu 1000 zl. rýn.

a ostatní kanovníci nkolik set dolar, ímž píjmy kolleje ron
o 300 zl. byly zvýšeny. — Také fundaci kolleje zvýšil kardinál

Dietrichstein z dchodu arcibiskupského statku Výšková r. 1614.

ron o 500 zl. a r. 1615. opt o 300 zl. moravských. — R.

1616. '^lí^i*oval Ladislav Popel z Lobkovic Jesuitm k založení
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residence v Holešov dm se zahradami a poli a chrám sv.

Anny, k v3^držování pak dvou lenu Soc. Jesu v tomto sídle

vykázal r. 1617. Albrecht z Waldšteina na statku svém Loukov
jistinu 8000 zl. Avšak residence holešovská v as zpoury

zrušená, r. 1625. od Lobkovice obnovená, brzy potom zanikla,

ponvadž po smrti bratra a ddice zakladatelova knížete Zdeka
z Lobkovic stálých píjmu nedostala. — R. 1622. daroval císa

k návrhu kardinála Dietrichsteina kolleji olomoucké statek Cejko-

vice, Janovi Adamovi Prusinovskému z Yíkova konfiskovaný' a za

20.842 dolar mor. odhadnutý, na kterém Jesuité residenci zídili. —
R. 1637. odkázal dkan hlavního chrámu olomouckého baron

Jan Fridrich Breuner (f 14. ledna 1638), který ped smrtí svou

do ádu jesuitského vstoupil, veškeré jmní své na 50.000 zl. mor

vynášející, kolleji olomoucké a stal se tak jaksi druhým jejím

zakladatelem. Mimo to zanechal Breuner kostelu kolleje olo-

moucké všecky své vci k službám Božím náležející, stkvostné

a drahé, mající na 10.000 zl. Z ddictví toho koupila koUej

olomoucká r. 1638. statky Bohdalice a Kuerov za 40.000 zl.

mor. — R. 1639. daroval uherský hrab Mikuláš Pazmany de

Panatz (Panars), když v 17. roce vku svého s povolením císae

proti vli matky své do ádu jesuitského vstoupil, kolleji olo-

moucké 3500 zl. rýn., kteréž po brzkém vystoupení jeho z ádu
Jesuité k rozšíení kolleje pikoupením dvou dom sousedních

vynaložili. (Schmidl, Hist. Soc. Jes. IIL 34, 68, 394, 612; IV.

1. 443 a 536.)

Ke statkm, jichž koUej olomoucká nabyla, náležely:

1. Dvr poplužní v Radikové (Hradikov, kr. Olom.), který

koUej r. 1601. od kláštera hradišského (Morav. Hradišt) kou-

pila. — Po zrušení ádu pipadl tento statek fondu studijnímu,

k jehož ruce od správy c. k. statk státních r. 1782. klášteru

hradišskému za 11.200 zl. rýn. nazpt byl prodán. (Wolný,

Máhren Y. 425.)

2. Statek Cejkovice (kr. Brn.) — tvrz a msteko Cejkovice

a vsi Yrbice a Prušanek -- Janu Adamovi Prusinovskému

z Yíkova pro úastenství jeho ve vzpoue odatý a r. 1622.

za 20.342 dolary mor. odhadnutý, darován byl od císae kolleji

olomoucké, jíž od komory dvorské dne 27. února r. 1684. bez

všech závad byl odevzdán. Jesuité však pevzali zaplacení dluh
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na témž statku v summ 15.604 zl. vzících, naproti emuž jim

postoupen byl dvr y Kobylech po Mikuláši echosovském konfis-

kovam'- v summ 8000 kop, pak jistina TGOOgkop i s úroky zadr-

želý^mi za obcí msta Xového Jiína. (Brn. D. Z. XXXII., 12.

— D^Elvert I. 244 a 260.) Po zrušení ádu jesuitského pipadl

statek Cejkovice foUviu studijnímu, k jehož ruce r. 1788. císai

Josefu 11. za 252.150 zl. rýn. byl prodán a k cis. rodinnému

panství Hodonínu (Goding) pipojen. (AVolný, Máhren 11. 1. 857.)

8. Panství Nový Jicín (Xeu-Titschein. kr. Perov.) a statek

Štramberk (Stramberg) — msto Xovy Jiín, bfvalý hrad a

msteko Štramberk s 11 vesnicemi a vším píslušenstvím, jak

to obec Novojiínská r. 1558. od Jana Starš. sv. p. z Zerotína

za 39.000 zl. mor. koupila, a k tomu r. 1588. dv vesnice,

Ženklav (Senftleben) a EybÝ (Keinlich) od Jana Baltasara Ze-

tryše z Kinšpergu za 5600 zl. mor. pikoupila, avšak pro úa-
stenství své ve vzpoue r. 1621. v pokut propadla — daroval

císa Ferdinand II. koUeji olomoucké k fundaci, kterou r. 1624.

pi konviktu olomouckém pro neuritj poet cis. alumnu založil.

Z dchodu tohoto panství, k nmuž Jesuité r. 1680. díl vsi

Zavišice (Sawersdorf) s dvorem od Eepy z Greifendorfu. pak

r. 1664. svobodný dvr ve vsi Morkov za 4000 zl. pikoupili,

mlo dle cis. resoluce z dne 9. ervence 1749. vydržováno býti

15 alumnii šlechtických. Po zrušení ádu msto Xový Jiín

r. 1775. od císaovny Marie Teresie osvobozeno bylo poddanství,

panství však pipadlo fondu studijnímu a r. 1781 pivtleno

bylo c. k. Teresianské akademii rytíské, kteréž až podnes náleží.

(Wolný, Mihren I. 335. — Schmidl, Hist. Soc. Jes. III. 567.)

4. Statek Bohdalice (Bochdalice, kr. Brn.) — tvrz a ves

Bohdalice s pivovarem, ves Pavlovice, svobodný dvr v Hero-

ticíh s mlýnem a pivovarem — koupila kollej olomoucká

r. 1638. od Alžbty Polyxeny hrabnky z Yrbny, roz. Dem-

binské z Dembína, za 20.000 zl. mor. a dala si jej teprv r. 1660.

do desk zemských vložiti. K tomu statku pikoupila kollej

r. 1640. od Šimona Kroczera z Schonsbergu ves Kuerov s pustou

vsí Dorfel eenou za 20.000 zl. mor. (10.000 zl. rýn.), kteráž

teprv r. 1661. kolleji do desk byla vložena. Po zrušení ádu
jesuitského pipadl statek Bohdalice i s Kuerovem fondu

studijnímu, od nhož r. 1783. Raimundovi Šlechtici z Manner

I
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za 111.000 zl. byl prodán. (Wolný, Máhren IT. 1. 163. —
Schmidl lY. 1. 443.)

5. Statek Rinmice (kr. Hradišt) — tvrz a ves Kimnice

s dvorem poplužníra, rybníky, mlýny, zahradou a ves Yšetaly —
koupila kollej olomoucká r. 1651. pro alumnát (konvikt) za

20.000 zl. mor. (10.000 zl. rýn.) od hrabnky Salomeny ze

Salm-Neuburgu, roz. sv. p. z Windischgraetz. Po zrušení ádu
pipadl ten statek fondu studijnímu, od nhož r. 1789. prodán

byl za 77.000 zl. rýn. Marii Barboe hrabnce z Erdody a

pipojen k panství Holešovu. (Schmidl lY. 2. 759.; Wolný lY. 191.)

6. Stateek Lubé?iice^ totiž tyi sedláky ve vsi Lubnici,

obci olomoucké náležející, kteí z grunt vrchnosti ron 80 zl.

rýn. platili, postoupil r. 1651. mšan olomoucký Jan Andišek

za 900 zl. rýn. seminái sv. Xaveria pi kolleji olomoucké, kterýž

pro tento stateek r. 1721. od císae mezi stavy moravské byl

vadn. (Schmidl lY. 2. 760. — Wolný, Kirchl. Topographie I.

215.) — Po zrušení ádu pipadl tento stateek fondu semin.

nadanímu, k jehož ruce r. 1826. prodán byl Filipovi Ludvíkovi

hrabti Saint-Genois k panství Hradisko. (Wolný, Máhren Y. 85.)

7. Dvr svobodný v Nelesovicich s krmou a vesnikou

zcela vypálenou koupila kollej olomoucká r. 1651. pro seminá

sv. Xaveria za 2000 zl. rýn. od ddic a dcer po Fridrichu

ryt. z Tišvic. Tento dvr potom pipojen byl k statku Koket-

nickému, s nímž po zrušení ádu k ruce fondu studijního byl

prodán. (SchmidlIY. 2. 760. — Wolný, Top. I. 215. — Wolný,

Mahr. I. 427.)

8. Stateek Pestavlky Malé (kr. Perov.), ves P. s dvorem

svobodným, starým a novým stavením, dvorem, pivovarem a

ovínem, koupila kollej olomoucká r. 1651. od mšana olo-

mouckého Jana Andíška (Andersek) za 4000 zl. mor. K tomu

pikoupila kollej r. 1653. dvr Osovét u Pestavlk za 2000 zl.

rýn. a pipojila potom oba stateky k statku Roketnickému,

s nímž po zrušení ádu k ruce fondu studijního byly prodány.

Schmidl lY. 2. 647 a 877. —Wolný, Mahr. I. 422. — Wolný,

Top. I. 215.)

9. Dvr ve vsi Hejciné (Hatschein, kr. Olom.) koupila

kollej olomoucká r. 1653. od kláštera hradištského (Hradisko)

za 4000 zl. rýn. Tento dvr s 341 mír. pozemk postoupen
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Ijyl r. 1746. dle rozkazu císaovny Marie Terezie ke konviktu

kolleje a pipadl po zrušení ádu fondu studijnímu, k jehož

ruce prodán byl osob souki'onié za 864 zl. rVai. s tou povin-

ností, ron odvádti 900 zl. inže eniphit. seminái klerik

v Olomouci, (^olný, Miihr. V. 413. — Wolný, Top. I. 216.)

10. Statek Rokeimce (kr. Perov.), zámek a ves R. s dvorem

poplužním a pivovarem, mstys Kokory a ves Lukavu s píslu-

šenstvím, koupila koUej olomoucká r. 1663. od Ladislava Aloysia

Haugwicze sv. p. z Biskupic za 30.000 zl. rýn. a 300 zl. klíného.

K tomu statku pikoupila kollej r. 1668. statek Vinary (Tina),

ves s dvorem poplužním a pivovarem a ves Buk, od dcer a

ddiek po Mikuláši Vilémovi Kobilkovi ryt. z Kobily, Kateiny

Yolcinské. Polyxeny Jobanny a Susan}' Eleonory, za 13.500 zl.

rýn. Po zrušení ádu pipadl statek Roketnice a statky k nmu
pipojené Vinary. Pestavlky a dvr v Xelešovicícb, fondu

studijnínui. k jehož ruce r. 1824. prodány bj^ly Ludvíkovi šlecht,

z Lewenau za 156.110 zl. stíbra. (AVolný, Máhren I. 415.)

11. Stateek ves Tejnicky (Tejniek, kr. Olom.) koupila

kollej olomoucká r. 1665. od kláštera hradišského (Kloster

Hradisch). Po zrušení ádu prodán byl ten statek r. 1824. od správy

cis. statk státních k ruce fondu studijního Filipovi Ludvíkovi

hrabti ze Saint-Genois za 5625 zl. (Wolný, Máhi'. Y. 385. —
Wolnf. Top. I. 1. 215.)

12. Stateek ves Doloplazy (kr. Olom.) odkázala r. 1666.

Susanna Maiteny, roz. Doczy, kolleji olomoucké, která ji r. 1668.

Táclavu Bernardovi Bartodjskému z Bartodj za 4150 zl. pro-

dala, (^oliiý. Top. L 215. — Wolný, Máh. Y. 262.)

Dle toho vynášelojmní bývalé kolleje olomoucké na statcích

SJÓ.oSj zl., kteréž fondu studijnínui pipadlo i s jistinami a

fundací kolleje svrchu vytenou a budovou kolleje od r. 1712. až

1722. nov vystavnou, kteráž vojsku za kasárny byla postou-

pena. OYolný, Top. I. 216.)

Pi kolleji olomoucké zízen byl od zakladatele kolleje

r. 1567. též konvikt pro 12 biskupských chovanc Šlechtických,

kteí v seminái theologickém, potom od i-. 1570. v opuštném

kláštee sv. Bernarda byli ubytováni. Y tomto konvikte založil

r. 1579. papež eho XlIL pro 50 chovanc papežských, ze Švédska,

Xorska, Dánska, Pruska. Lieflandu, Ruska a Uher pocházejících.
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zvláštní fundací po 25 kopách rocnc, kterou 15. bezna r. 1580.

bullou potvrdil. Tmto chovancm, jichž bylo r. 1579. již 26

(10 Švéd, 8 Rusovo, 2 Porýané a 6 Uhr), udlil pak týž

papež 11. záí r. 1581. té výhody, že mohli na knžství po-

svceni bvti od kteréhokoli biskupa, když k tomu od ped-
stavených svých za hodný byli uznáni, aby potom hned ve

vlasti své jako missionái psobili. — R. 1591. koupen byl

pro konvikt za 2000 zl. dm blíže koUegia ležící, k nmuž
jiný dm sousední s kaplí Božího Tla od biskupa olomouckého

byl postoupen a k tomu r. 1594. ješt jeden dm pikoupen.

Do tchto dom pesthovali se r. 1596. chovanci biskupští

a papežští z kláštera sv. Bernarda. — R. 1600. rozmnožil kardinál

Dietrichstein nadání alumn biskupských 1000 dolar pro 16

nových alumn. — R. 1617. zídil pi konviktu kolleje olo-

moucké biskup vratislavský, arcivévoda Karel, fundaci pro 14

alumn ze Slezska pocházejících. Téhož roku založil Martin

z Greiffenthalu, probošt hlavního chrámu olomouckého, nadání

pro ítyry alumny. — R. 1621. koupili Jesuité k rozšíení

konviktu dva domy vedle kolleje ležící za 1600 dolar, které

obdrželi náhradou za to, že po as vzpoury v dom konviktu

náležejícím mincovna byla umístna. — R. 1624. dne 16. er-
vence založil císa Ferdinand 11. pi konviktu olomouckém fundaci

(Ferdinandovu) pro neuritý poet alumn, mezi nimiž nejmén
z tetího dílu mli býti zchudlí šlechtití jinochové, pocházející

z Moravy, z Cech a Slezska neb z jiných zemí korun eské
pivtlených, ostatní pak chovanci takoví, kteí by se na Morav
stavu duchovnímu vnovali, jimž pak papež Urban Vili. udlil

téže výhody co do vysvcení na knžství, které požívali chovanci

papežští. K slušnému vydržování tchto alumn daroval císa

kolleji olomoucké statek msta Nového Jiína. (Yiz statky kolleje

pod íslem 3.) — R. 1639. dne 24. ledna založil arcivévoda

Leopold, biskup olomoucký, pi konviktu jesuitské kolleje fundaci

k rozmnožení duchovních pro 12 chovanc, jichž poet však

r. 1654. pro nedostatek penz na šest byl zmenšen. (Schmidl,

Histor. Soc. Jesu III. 53, 278, 567 ; lY. 1. 196 a 693.) —

-

R. 1746. postoupen byl konviktu od kolleje olomoucké k rozkazu

císaovny Marie Terezie dvr ve vsi Hejín. (Yiz statky kolleje

pod ís. 9.) — R. lysj' obnášely jistiny konviktu nálezejíci
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v jedné surnnié ^j.p/p ^/., roní pak píjmy z tchto jistin

a ze statku konviktu náležejících páily se na 1^,^26 zL, z nichž

vydržováni byli duchovní pedstavení konviktu, pak konviktisté,

zvlášt 31 alumn z fundace cis. Ferdinandské (16 duchovních

a 15 šlechtických alumn), 5 alumn z fundace Greiffenthalské

a 2 z fundace od Jana Gobara založené. — Po zrušení rádu

pipadlo jmní bývalého konviktu olomouckého se stavením od

r. 1641.— 1667. zbudovaným a kostelem Božího Tla r. 1722.

z dchod konviktu nov vystavným i se statky svrchu vy-

tenými, na 260.000 zl. vynášející, fondu studijnímu; stavení

pak konviktu s kaplí sv. Isidora postoupeno bylo c. k. vojsku

za kasárny. (Wolný, Topogr. I. 216.)

Pi kolleji olomoucké byl též seminá pro chudé studující,

k nmuž Vratislav z Pernštejna r. 1573. první základ položil

tím, že po as živobytí svého kolleji ron 400 zl. na vydržování

nkolika chudých studentu, z jeho statk (Litomyšle, Prostranné,

Plumlova a Tovaova) pocházejících, dávati se zavázal. — Potom

r. 1598. daroval Jáchym z Haugwicz jistinu 2300 zl., kterou

ml za obcí olomouckou, na vychovávání ty chudých studujících

v seminái jesuitském. Mimo to dostal seminá r. 1604. darem

400 dolar k podporování chudých studujících. R. 1606. da-

rováno bylo seminái od rozdílných dobrodinc 4000 zl., z jichž

úrok vydržováno bylo 5 student hudby znalých. R. 1622.

daroval císa seminái dm po odsouzeném rebellu Adamovi

Schofferovi konfiskovaný, i se zahradou téhož Schóffera v ped-

mstí vedle špitálu sv. Lazara ležící. Dm ten prodali Jesuité

r. 1635. a vynaložili summu za utrženou na vystavní nové

budovy pro seminá na vrchu »Julius« eeném, kde r. 1631.

tyry domky se zahradou vedle zbrojnice (nkdy domu Julia

Maximina) ležící, k ubytování 24 seminarist koupili. K založení

nadání v seminái darovali rozdílní dobrodinci jesuitské kolleji

znané summy penz, zvlášt r. 1621. olomoucký mst. radní

Matyáš Rauch 1750 zl. (pro 2 alumny), Karel Haugwicz z Bi-

skupic 2333 zl., fará v mst Libav Petr Hassaeus (Hass)

350 zl, r. 1622. žitavský dkan Ondej Marschalek 700 zl.

:

r. 1651. Adam Dobrodzinski, fará v Jeníku, 583 zl. ipro

1 alumna z pízn své); r. 1654. tebovský dkan David Vojtch

Kristelius a jeho bratr Matouš Bernard, fará a dkan v Lipníku,

I



107

2500 kop mís. (na 5 alumnu). — R. 1753. vynášelo jmní

semináe sv. Františka Xaveria pro chudé studující se stateky

jemu náležejícími (Lubnice a dvr v Nelešovicích, viz statky

koUeje sub ís. 6. a 7.) v jedné summ 33.923 zl. 32 kr.,

z ehož 30 alumn (zvláš hudebník) bylo stravováno a dílem

šaceno Po zrušení ádu pipadlo jmní vytené fondu studij-

nímu a stavení semináské postoupeno bylo universit. (Wolný,

Topogr. I. 217.)

n. Kollej adomus probationis v Brn a residence
v T uranech.

Kollej tuto založil r. 1572. Jan GrodeckÝ z Grodku (z Brodu,

šlechtic slezský), probošt na vrchu sv. Petra v Brn, potom

biskup olomoucký, s bratrem svým Václavem, dkanem kapitoly

brnnské, kteíž Jesuitm k zízení domu pro nováky (domus

probationis) v Brn odkázali statky své kapitole brnnské k správ

odevzdané, totiž : dm na hoe sv. Petra, mlýn o patero složení

v Komárov (Kumrowitz, kr. Brnn.) s dvorem, dvr na ped-

mstí cejlském (Zeil) v Brn, dvr v Rusinov (Rausnitz), dvr
v Oechov Yelkém (Gross-Urhau), pak roní inži 36 zl. rýn.

z polí na podmstí Cejli a ve vsi Zvoovicích, konen mlýn

s dvorem v Podolech (Kritschen). Z tchto statk postoupen

byl dm na vrchu sv. Petra k ubytování Jesuit, a k vydržování

jich vykázáno ron 600 zl. z dchod ostatních statkv. Avšak

brzy mezi kapitolou a Jesuity o nadání Grodecké nastala pe,

kteráž vyrovnána byla r. 1575. tak, že kapitola brnnská správu

statk nadání Grodeckého podržela a z nich kolleji jesuitské

ron 400 kop. mís. platiti se zavázala.

R. 1578. daroval Jesuitm (domu novic) král Rudolf IL

se svolením papeže ehoe XIII. klášter a chrám Panny Marie

v Brn se všemi statky, náležející jeptiškám ádu sv. Augustina,

jimž náhradou dán byl opuštný klášter jeptišek sv. Benedikta

v Pustomi. K tomuto klášteru Jesuitm postoupenému, v nmž
též kollegium zízeno bylo, náležely statky tyto : ves Diváky

s dvorem a vinicemi, vsi Zidenice (Judendorf), Yažany, Eva-

novice a Sobšice, dvr u Brna s loukou u Telnic, pak úroní

platy z Rusínova 20 zl., z Oujezda (panství Chirlice) 20 zl,
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z Slavkova (Austerlitz) 50 zL, z Jerspice (Gerspitz) 2 zl,, od

1 usedlého ua pedmstí brnnském Xeustiftii 1 zl. 14 gr.,

z rybníka u Bystice 1 zl. a nkteré roní platy od soukenník

brnnských. Tyto statky odevzdány byly k užívání obci brnnské,

která z nich kolleji ron 800 kop mís. a nco obilí odvádla,

avšak již r. 1581. dle základního listu postoupeny byly kolleji

do správy vlastní. (Wolný, Mahr. 11. 1. S. 48.)

K tmto statkm darovala Jesuitm r. 1581. kapitola

u sv. Petra v Brn dvr na pedmstí Cejli a propustila zárove

dm nadání (xrodeckého z jurisdikce své. (Wolný, Topogr. II.

1. 92.) K tomu koupili si Jesuité r. 1601. z penz jim darovaných

dvr v pedmstí brnnském za 3500 kop mís. Potom r. 1621.

získala koUej piinním kardinála Dietrichšteina koupí za 5500

kop mís. mlýn svobodný s dvorem v Komín blíže Brna ležící

od Matyáše Jelitovského z Jelitová, který ze summy dotené

Jesuitm 3000 kop prominul a r. 1626. i zbytek 2500 kop

daroval. (Schmidl, Hist. Soc. Jesu IIL 262. — Wolný. Topogr. II.

I. 93. — Wolný, Mahr. II. 1. 49.) R 1622. koupila koUej od

Wolfa Hetzera z Aurách dvr svobodný s mlýnem a zahradou

u Medlova (Medlau, kr. Brnn.). K. 1622. dne 1. záí daroval

císa Ferdinand II. kolleji náhradou za škodu v as vzpoury

jí uinnou statek Polehradice (Bolehradice. kr. Brnn.) — pustý

hrad a mstys s právem vinohradním, desátky, mlýny a lesy —
Janovi Adamovi Prusinovskému z Yíkova pro úastenství jeho

ve vzpoue stavovské konfiskovaný, kterýž vedle cis. resoluce

ze dne 27. února r. 1624. kolleji »ad pias causas« byl po-

stoupen. (Schmidl IIL 395. — Wolný, Mahr. II. 1. 263. & Top

II. 1. str. 93. — D. Z. XXXII. 7.) R. 1623. dne 30. srpna

dostali Jesuité k lepšímu vychování novic na pímluvu kardinála

Dietrichšteina od císae darem statek Rekovice (kr. Brnn.) —
tvrz a ves s dvorem poplužním a píslušenstvím — který Yilém

stár. Dubský z Tebomyslic pro úastenství své ve vzpoue

v pokut propadl. (D. Z. XXXII. 13. — Wolný, Mahr. II. 2. 13.

<fc Topogr. 11. 1. 93.) R. 1626. odkázal Matyáš Jelitovský z Je-

litová kolleji všecko jmní své, zanechav jí vinici, dm vedle

kolleje ležící a stíbro své. (Schmidl III. 690. — Wolný, Topogr.

II. 1. 94.) R. 1650. rozmnoženy byly statky kolleje od scho-

lastika Václava Sattenwolfa ddiním jeho domem v Stajrovicích
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(Štúrovice) s rozsáhlou vinicí a lisem. (Schmidl IV. 2. (r)24.)

R. 1652. dne 8. ervence pikoupila koUej k statku svému

Diváckému vrch Martinský eený od kláštera Praemonstrát

v Zábrdovicích. (Schmidl lY. 2. 798.) R. 1652. dno 15. ervence

koupila koUej ves Morkuvky (Morkuwek) za 1000 kop. gr. mor.^

od místomaršálka moravského Jana hrabte z Rothalu jí daro-

vaných. (Schmidl IV. 2. 798. — Wolný, Topogr. II. 1. S. 94.)

Konen r. 1657. daroval dkan kapitoly brnnské Matyáš

Petrasch domu novic ti vinice a zásobu vína mající cenu

3000 zl., pak kostelu jes. 1000 zl. s ornátem v cen 800 zl.

(Wolný, Topogr. 11. 1. 94.)

Mimo statky vytené dostalo se kolleji brnnské též hojných

dar. Nejvydatnjší podpory poskytl kolleji kardinál František

z Dietrichšteina tím, že budovu koUegia zcela na útraty své

r. 1603. od základu stavti poal a na její stavbu, roku 1631.

vtším dílem ukonenou, každoron nejmén 1000 kop mís.,

tedy v jedné summ pes 30.000 kop sám vynaložil, i ddice

své kšaftem ze dne 29. prosince 1634 zavázal, aby k úplnému

dokonení stavby kollegia ron 1000 kopami pispívali. (Wolný,

Topogr. II. 1. S. 92. — Schmidl IV. 1. 210.) K rozšíení

kollegia darovala obec Brnnská Jesuitm r. 1617. velký dm^
u kostela jes. ležící, pak r. 1630. úzkou uliku k rozšíení

zahrady kollegia, k emuž Jesuité sami též dva domy pikou-

pili. (Schmidl III. 55. & 1031.) Na vystavní nového chrámu

na Nebevzetí Panny Marie, který na míst starého kostela

r. 1598. shoeného stavti se poal a r. 1602. nákladem 19.000

kop míš., od rozdílných píznivc darovaných, byl dostaven,

pispla nejvíce r. 1597. Helena Berkovna z Dube a Lipého,

vdova po Bernardovi z Tovar, darem 12.500 rýn. (Wolný^

Topogr. II. 1. 92.)

Též dchody kolleje zvýšeny byly mnohými dary na

penzích, totiž : r. 1623. od Václava Ychynského z Vchynic

500 kop míš. : r. 1624. dlužním úpisem na 3400 zl. mor.,^

po Hynkovi z Hodic konfiskovaným (Elvert I. 277) ; r. 1624.

od Jana Jiího Humpoleckého z Rybenska 4000 zl., které ml
pojištné na statku Vohanicích, po Janovi Krist. Pergrovi (Berger

z Berg) konfiskovaném (Elvert I. 248) ; r. 1625. od nkterých

píznivc 800 kop míš., pak od Jana Sicharta odkazem 500 zl.
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rýn. (Schmidl IIL 617.); r. 1627. od Johanny z Kunovic, roz.

Berkové z Dnbé, 3000 zl. (Schmidl III, 777.); r. 1630 od

hrabnky z Ladron 2000 dukát za upuštní od ddictví 12.000

dukátv, které kolleji sestra Ladronové, vdova Kateina z Sebou

kirchu, roz. hrabnka Zárská, kšaftem nesprávn sepsaným

odkázala (Schmidl III. 1030); r. 1646. od Šimona Petra

Mathaeidesa, faráe v Kuím, 3000 zL, pak dle cis. naízení

po ti léta podpory po 1500 zl. z dchod statku Novojiínského

(Schmidl lY. 2. 245. — Wolný, Topogr. II. 1. 94.); r. 1648.

od Jiího Trenkera, c. k. fendricha, 2000 zL; r. 1650. od hra-

bte Pavla z Lichtenšteina 400 zl. rýn. a od Pavla Molitorisa,

faráe v Doubravnicích, všecko jeho jmní; r. 1652. od M. Karla

Swawora (Swarova) nkoUk tisíc zlatých a od jeho báby 2000 zl.

(Schmidl IV. 2. pag. 624 & 799). K tomu daroval r. 1670.

Jan Zehender, písedící soudu brnnského, kolleji dm svj a

1500 zl. ; vdova Anna Beranová 300 dolar a 500 dukát:

Maria Anna Jokordovská ze Sudic, roz. Sobkuská ze Sobku
pole k zahrad jes. v pedmstí a 500 zl., pak vystavla r. 1671.

nákladem pes 5000 zl. residencijes. v Tuanech (panst. Chirlice,

kr. Brn.), ktei-ou biskup Karel z Lichtenšteina r. 1666. pro

4 leny koUejo brnnské založil, postoupiv k tomu úelu kolleji

biskupský statek lenní Tuany, dvr se 157 mr. polí a úroním

platem od 2 osedlých. (Wolný, Topogr. II. 1. S. 94 & 450.)

Jak znané byly dary kolleji na penzích udlené, poznati

lze z toho, že mla za obcí Brnnskou starou jistinu na 20.000 zl,

která jí r. 1653. i s úroky po 20 let zadrženými byla vypla-

cena. (Schmidl IV. 2. p. 874). Roku pak 1756. mla koUej

brnnská na jistinách 48.744 zl., z nichž a ze statk svrchu

vytených roní dchody vynášely celkem 20.000 zl. Mimo

to náleželo residenci v Tuanech na jistinách 15.550 zl. (Wolný,

Topogr. II. 1. S. 95 & 451.)

Pi kolleji brnnské zízen byl r. 1622. též seminá pro

chudé studující ve dvou domech u kolleje ležících, od Jesuit

za 2000 zl. mor. koupených, k emuž nkteí dobrodinci r. 1622.

nejenom 2900 zl. a 300 dolar, nýbrž i rozsáhlou vinici kolleji

darovali. K založení tohoto semináe darovala Helena Berkovu a

.z Dube, vdova po Bernardovi z Tovar, r. 1605. dvr svobodný

TO vsi Husovicích (u Malomic). Potom postoupil r. 1623. Jan

I
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Jií Humpolecký z Rybeiiska, nejvyšší písa raarkrabství Mo-

ravského, seminái dm svj a 7000 dolaru v úpisech na

fundaci pro dva šlechtice a dva sirotky. R. 1629. odkázala

paní Melsingová z Melsingu, roz. Lutzenbergova, 500 zl. rýn.

na fundaci pro jednoho chovance v seminái ; k témuž pak

úelu darovala r. 1670. Maria Anna Jakordovská ze Sudic

seminái 500 zl. (Schmidl lil. 350 & 430, IV. 1. 301. —
Wolnt, Topogr. II. 1. S. 93 & 94.) R. 1756. náleželo seminái

mimo dvr dotený a zahradu v Starém Brn 11.700 zl. jistin,

z nichž 11 alumm se vydržovati mlo. (Wolný, Topogr. 11. 1. S. 95.)

Po zrušení ádu r. 1773. pipadlo veškero jmní kolleje a

semináe brnnské a pak residence tuanské, k nmuž náležely

statky svrchu vytené, mající cenu 300.000 zl. a jistin 75.994 zl.

vynášející, fondu studijnímu, od nhož budova kollegia postou-

pena byla k obývání ústavu šlechtien, potom však r. 1779.

za kasárny vojsku, jemuž dne 22. února r. 1786. také kostel jesuitský

Panny Marie s 10.000 zl. jmní byl odevzdán. Stavení residence

v Tuanech prodáno bylo osob soukromé. (Wolný, Topogr. II.

1. 85, 95 a 452.)

Statky Diváky, Polehradice a Yažany, od c. k. správy

statk státních 6. listopadu r. 1789. c. k. dvorní rad Antonínu

Fridrichovi z Mayern v ddiní nájem za 5507 zl. 38 kr. roní

inže postoupené, prodány byly dne 4. ervna r. 1807. za

135,093 zl. 7 kr. témuž z Mayern, který již 19. listopadu

r. 1807. statek Yažany doktoru práv Yincencovi z Feistmantl

postoupil; statky pak Diváky a Polehradice za 136.737 zl.

Františkovi z Langendonc, c. k. nejvyššímu strážmistru, prodal.

(Wolný, Mahr. 11. 1. 261 & 11. 2. 530.) Dvr svobodný

s mlýnem a zahradou u Medlova prodán byl r. 1791. dne

20. ervence za 15.000 zl. knížeti Janu Karlovi z Dielrichšteina,

který jej k panství Selovickému pipojil. (Wolný, Mahr. II.

2. 424.) Statek Rekovice s mlýnem svobodným a dvorem

v Komín, k emuž pipojen byl též statek residence v Tuanech,

koupil od c. k. kommisse r. 1826. justiciar Josef Schindler za

139.905 zl. stíbra. (Wolný, Mahr. II. S. 12. — Wolný, Topogr.

II. 1. S. 452.) Dvr svobodný v Husovicích (u Malomic)

koupil r. 1779. Josef Šlosárek, který jej r. 1796. hrabnce

Antonii z Salm-Reiferscheid prodal. (Wolný, Mahr. II. 1. 133.)
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III. Kollej v Jihlav.

K fundaci této kolleje daroval r. 162-1:. její zakladatel

Michael Adolf hrab z Althanu na Goldbergii a Murstetten statky,

které jemu ze statku konfiskovaných od císae za 45.000 zL

rýn. byly postoupeny, totiž: a) Statek Kynice, tvrz a ves K.

s dvorem poplužním a ves Kadkovice, po Yáclavovi Koniaši

z Yydí konfiskovaný a za 16.000 zl. mor. odhadnutý. —
b) Statek Mezeíko, sídlo a ves M. s dvorem poplužním a

vesnice Kehoov a Vznice, který Hynek Grún z Stíirzenbergu

v pokut propadl, za 9300 zl. rýn. odhadnutý. — c) Statek

Jamny (Jamné) a Rybná (Rybný), vesnice s dvory poplužními,

jak to r. 1610. mšan jihlavský Daniel Neymar (l^eumeyer)

z Winterberka za 13.900 zl. mor. koupil a pro své úastenství

ve vzpoue v pokut propadl. — d) Dva dvory a mlýn u msta
Jihlavy ležící, potom k statku Jamny náležející. — e) Svobodný

dvr v Jedov, po Vítovi Hord konfiskovaný a za 2000 zL

rýn. odhadnutý. — Tj^to statky vedle cis. resoluce ze dne

26. listopadu r. 1626. vloženy byly do desk zemských koUeji

jihlavské, která potom statek Kynice kolleji v Teli za roní

plat 1140 zl. postoupila. (Schmidl III. 49cS. — Wolný, Máhren

III. 163 VI. 180 a 181. — D. Z. XXX. 18, 42 & XXX III. 4.)

K této fundaci, od zakladatele Althana a jeho syna listinou

ze dne 29. záí r. 1626. a 21. záí r. 1627. potvrzené, daroval

kolleji jihlavské r. 1631. léka Petr Schmilauer z Schmilau

dvr Schmilovský s mlýnem, v podmstí jihlavském ležící, a

odkázal jí též veškero jmní své na 24.000 zl. vynášející.

(Volný, Topog. r. II. 3. S. 12. — Schmidl III. 1108.)

K vystavní kollegia, kostela, škol a semináe pro chudé

studující vykázány byly cis. listem ze dne 23. srpna r. 1625.

Jesuitm domy mšanské, král. fisku v pokut pipadlé, z nichž

23, dílem za jiné smnné, kolleji od rady mstské byly po-

stoupeny a Jesuitm, od kardinála z Dietrichšteina do Jihlavy

slavn uvedeným, odevzdány. K tomu dostalo se kolleji jihlavské

r. 1632. od rozdílných píznivc znané podpory na penzích,

zejména od druhé manželky hrabte z Althanu, Marie Evy roz.

hrabnky z Šternberka, od Blanky hrabnky z CoUalto, od

Rombalda hrabte z CoUalto a jeho manželky Marie, roz. hra-
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bnky z Thurnu, od olomouckého biskupa svtícího Filipa iira-

bte z Breuner; zvlášt pak darovali r. 1632. N. Reiman

800 zl., r. 1645. mšan Jan Schwarz 500 zL, r. 1647. Jan

Albrecht 600 zl. a Fridrich Pable 500 zL, r. 1734. jesuita

P. Reindler 1000 zl., r. 1744. paní Pernfurová 2000 zl., paní

Yeronika Wagnerová a N. Mitlecherová 1200 zl. Tyto a mnohé

jiné dary vynaložili Jesuité na stavbu kostela sv. Ignáce (ocl

r. 1680. — 1689.), k emuž též Jan Schubert 4900 zl. vnoval;

pak na stav^bu kollegia (od r. 1699. — 1713.) a gymnasia,

k jehož dostavní David z Steinu, dkan ve Freistadtu v Horních

Rakousích, 6000 zl. pispl. (Wolný, Topogr. 11. 3. S. 12 a 13.)

Po zrušení ádu pipadla budova kollegia fondu studijnímu

a dána byla k ubytování vojska, potom r. 1781. odevzdána

i s kostelem Dominikánm náhradou za jejich klášter a kostel,

k potebám vojska postoupen;^, a po zrušení kláštera domini-

kánského r. 1784. umístny byly v bÝvalé kolleji jesuitské opt
rozdílné ústavy vojenské i s posádkou, jenom v stavení bývalých

škol jesuitských zízeno bylo c. k. gymnasium. (Wolný, Topogr.

11. 3. S. 14.) Též statky bývalé kolleji jihlavské náležející, Kynice,

Mezeíko a Jamny, pak svobodný dvr v Jedov a dva dvory

s mh^nem u Jihlavy, pipadly fondu studijnímu, k jehož ruce

od statku Jamny r. 1784. prodány byly dva dvory poplužní

(dvr hoejší a mlýnský. Ober- und Miihlhof) obci Jihlavské

za 14.300 zl. rýn., pak dvr svobodný v Jedov s domem
v zahrad semináské na pedmstí jihlavském ležící postoupen

sládkovi Kristiánu Hermannovi za 5000 zl. rýn. Statky Jamny

a Mezeíko v jedno spojené ponechány byly fondu studijnímu,

od nhož 30. dubna r. 1793. do ddiného nájmu za roní inži

3033 zl. 15 kr. odevzdány byly Yáclavu Ignáci Kalcherovi,

který právo nájemní s povolením cis. úad 6. prosince r. 1800.

Janovi Nussbaumovi postoupil. (Wolný, Máhren YI. 181 a 379.)

Statek Kynice, kolleji v Teli postoupený, prodán byl od c. k.

kommisse r. 1802. Josefovi hrabti z Wallis za 50.236 zl. rýn.

(Wolný, Mahr. III. 161 a 163.)

Jméní bývalé kolleje jihlavské vynášelo 153 536 zl., ne-

poítaje v to budovy kollegia.

Pi kolleji jihlavské byl též seminá sv. Michala pro chudé

studující, jemuž se dostalo r. 1626. stálých dchod, totiž

Bílek : Statky a jmní. 8
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Eva Fleisclierová za obcí Jililavslíou mla a listem daným P.

Lamormainovi 1. záí r. 1623. k vychovávání a vydržování

chudých studentu v seminái jihlavském ustanovila, takže obec

Jihlavská msín 115 zl. na vné asy seminái odvádti

byla povinna. — R. 1632. daroval Jan Haidler baron z Bukové

(Bukau), bývalý král. rychtá jihlavský, seminái rozsáhlou

zahradu svou v podmstí ležící. — (Schmidl III. 726 a 1218.

— R. 1731. dne 16. bezna založil dkan ve Freistadtu (Hor.

Rakousích) David z Steinu a jeho bratr Kristián z Steinu

fundaci s jistinou 32.000 zl. na vychování 20 jihlavských synku

v seminái a k podporování jich na universit. — Po zrušení

ádu pipadlo jmní semináe jihlavského k fondu nadanímu.

Z inok fundace bratí ze Steinu jest nyní 20 nadání po 70

zl. a z vedlejšího fondu téže nadace, který r. 1850. ml 33.503

zl., zapravují se též výlohy nemocí neb úmrtím stipendistu

spsobené. (Wolný, Topogr. II. 3. S. 12 a 13.)

IV. K o 11 e j v Znojm.

Tuto koUej založil r. 1624. Michal Adolf hrab z Althanu

na Goldburgu z Murstetten, cis. rada válený, komorník a plu-

kovník, který k tomu úelu Jesuitm daroval a dne 23. kvtna

1624. odevzdal kostel farní sv. Michala*) se všemi dchody,

právy, zahradami a vinicemi, 3 domy nekatolík, školami a

vším píslušenstvím, jak to i s právem patronátním obci Zno-

jemské pro úastenství její v zpoue minulé bylo odato a

hrabti z Althanu od císae postoupeno. Zárove daroval zakla-

datel Jesuitm k obývání dm svj eený Althanuv a vy-

kázal k fundaci koUeje statky, které jemu ze statk konfisko-

vaných za 45.000 zl. rýn. byly postoupeny, totiž : a) Statek

Bohutice (Bochtic, kr. Znoj.) — zámek a ves Bohutice s krmou,

lesem a vinicemi, též vesnice Selovice (Zelovice) s mlýnem,

Yedrovice, Zábrdovice a Yolfí (Wolfsgersten, Drnopole) s dvory

poplužními — bratím Stefanovi a Vilémovi Kusým z Mukodl

*) Tento kostel farní vystavn byl zárove s mstem od krále

eského Pemysla Ottokara T. okolo r. 1200.. potom r. 1321. od krále

Jana Lucemburského postoupen jeptiškám sv. Kláry, které jej r. 1751.

s král. povolením obci Znojemské peneclialy. (Schmidl lU. 492.)

I
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pro úastenství jejich ve zpoue minulé konfiskovaný a za 22.000

zlatých mor. odhadnutý, akoliv za více než 40.000 zl. stál. —
b) Statek Pímtice (Brenditz), dvr poplužní a ves P., mlýn

v Starém Schallersdorfu se zahradou a 3 osedlými, svobodný

dvr Burgholz s lesem k hradu znojemskému patící, jak to

po Vilémovi (Zdekovi) z Eoupova i s hradem znojemským

bylo konfiskováno, darován kolleji s tou výminkou, aby z dote-

ného lesa bylo dodáváno dostatek díví k palivu a stavb do

hradu král. fisku pipadlého. (Schmidl III. 493, a 760. —
Wolný, Máhren III. 93. a Topogr. II/4, 110.) Tato fundace

kolleje potvrzena byla od zakladatele listem 29. záí r. 1627.

daným a do desk zemských vloženým, potom i od císae

19. listopadu r. 1633. schválena.

K rozšíení kolleje darovány byly Jesuitm r. 1625. od

kardinála Dietrichšteina dva domy, potom r. 1629. od obce

Znojemské též dva domy, k nimž pak ješt jeden dm za

mírnou cenu byl pikoupen. Tyto domy r. 1634. spojeny a

upraveny byly pro kollej v jedno stavení, a výlohy stavbou

tou spsobené .zapravila Kenata Marie z Náchoda. (Schmidl

III. 610, 936 a IY/1, 120.) Dchody kolleje rozmnoženy byly

též mnohými dary. Tak dostala r. 1631. kollej darem od Balta-

zara Wllersdorfa z Urbalr znanou summu penz a zahradu

s dvojí vinicí, k tomu r. 1633. velký dm a r. 1642. od manželky

téhož Wiillersdorfa Anny Markéty výnosnou vinici s lisem.

E. 1639. prominul císa kolleji, od cis. vojska zpustošené, 3000 zl.

kontribuce, ze statku Buhutického nezaplacené, a zárove za-

placen byl z král. komory dluh 1000 zl. rýn. na témž statku

pojištný. (Schmidl III. 1108 a IV/T, 594.) — Roku 1653-

darovala kolleji knžna Dorota z Lichtenšteina 1000 zl. a r. 1654.

hrabnka Johanna z Breuner 2000 zl. — Tmito a jinými dary

vzrostly jistiny kolleje znojemské r. 1756. na 20.000 zl.

a roní dchody na 7000 zl. (Wolný, Topogr. II/4, 112.)

Po zrušení ádu pipadly vytené jistiny jakož i statky

bývalé kolleje znojemské, v jedné summ na 260.000 al. vy-

nášející, fondu studijnímu a budova kolleje postoupena byla

vojsku za kasárny. Statek Bohutice a ves Babice, kterou Jesuité

k témuž statku r. 1654. od ddic Jiího Schillinga za 4075 zl.

pikoupili, postoupen byl r. 1789. Janovi Topolanskému do nájmu

8*
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ddiného za roní inži 7508 zl. (Wolný, Máhren ITI. 93

a Topogr. 11/4. 110 a 112.) — Statek Pímtice s dvorem Burg-

holz a lesem (142 jiter ISOSn^), pak s úroky 27 zl. 28 kr.

od 8 osedlých prodán byl Janovi Yáclavu hrabti z Ugarte.

(Wolný, Máhren EL 99 a Topogr. II/4, 112.) — Statek Starý

Schallersdorf, mlýn s 3 osedlými, r. 1809. za 14.410 zl. od-

hadnutý, pipojen b3^1 k panství Louce (Bruck), zrušenému

klášteru Premonstrát v Louce náležejícímu, s nímž bratím

z Liebenbergu byl prodán. Druhý mlýn o 7 složení se zahradou

v Schallersdorfu prodán byl k ruce fondu studijního již r. 1786.

mlynái znojemskému Josefu Húbnerovi za 4900 zl. rýn. (Wolný,

Máhren IH. 105.)

Pi kolleji znojemské bylo též seminarium pro chudé

studující, které r. 1635. P. Joannes Weghuber založil, vykázav

k tomu z ddictví svého 1600 zl. rýn. Tuto fundaci rozmnožil

r. 1636. král. rychtá znojemský Baltasar Wiillersdorfer z Urbair

jistinou 4000 zl. rýn., takže z úroku roního 240 zl. tyi
studující v seminái byli vydržováni. Téhož roku koupen byl

pro seminá dm od Jana Kroppa za 140 dol. mor. K 1756.

náležela seminái znojemskému jedna vinice a jistina 7000 zl..

z ehož 11 alumnu s dvma jesuity bylo vydržováno. (Schmidl

lY/l. 299. ~ Wolný, Topographie II/4. 112.)

V. Kollej v Kromíži, potom peložená do

Hradišt.

K založení nového kollegia darovala Jesuitm šlechtina

Alžbta Zoubkova ze Zdtína 12. listopadu r. 1635. statek Habro-

vany a potom dle kšaftu svého ze dne 6. ledna r. 1636. statek

Zdounky, kteréž po bratru jejím Yilémovi Bohuslavovi r. 1629.

v mladistvém vku zemelém na ni pipadly. Tyto statky,

Jesuitm r. 1636. do desk zemských vložené, ustanoveny byly

k založení nové kolleje v Hradišti neb v nkterém jiném mst
moravském. Tato kollej zízena byla dle pání kardinála z Bietrich-

šteina v sídle jeho biskupském Kromíži, kde kardinál r. 1636.

Jesuitm hrad svj, potom výstavný dm rozsáhlý na námstí

k obývání vykázal. (Schmidl IV/1. 211. — D. Z. XXXYII, 33. —
Wolný, Topogr. IL 117.)

K fundaci kolleje dostali Jesuité r. 1640. též dvr po-
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plužDÍ ve vsi Sobsukách a od arcivévody Leopolda Viléma

staveništ pro koUej, od ulice ke kostelu sv. Morice až ke ko-

stelíku sv. Jana a k zahrad proboštské se rozprostírající.

(Schmidl IV/1. 649 a 676. — Wolný, Topogr. 11. 118.) Avšak
již r. 1643. kollegium kromížské od Švédv bylo vydrancováno,

vypáleno a znieno. Jesuité pak zajati a když výkupného jim

uloženého 30.000 zl. zaplatiti nemohli, odvedeni do Olomouce,

odkudž po zaplacení 2250 zl. rýn. od Torstensohna propuštni

odebrali se dílem do Brna, dílem do Znojma, až konen na

zimu se usadili v král. mst Hradišti, kde pvodn koUej mla
býti založena, a tam s povolením císae a biskupa nabyli stálého

sídla místo zniené koUeje kromížské. K vystavní nové

koUeje vykázán byl Jesuitm od obce Hradištské r. 1644. roz-

sáhlý dm a k službám Božím farní kostel jim postoupen.

K zatímnému obývání koupili si Jesuité dm za 1000 zl.

a k zaízení škol dv stavení za 1000 zl. (Schmidl iy/2. 71. —
Wolný, Topogr. II. 118.)

K rozmnožení dchod nové kolleje v Hradišti (Ung.

Hradisch) odkázal Jesuitm r. 1643. cis. rychtá hradištský,

Jan eský, statek svj, dvr svobodný podmstský s poli. vinicí

a lukami, k emuž pidala vdova po nm pozstalá r. 1650.

vinici svou u msta Hradišt na vrchu Maatickém ležící. Mimo

to dostala kollej hradišská darem r. 1645. od jednoho mšana
dv vinice, r. 1647. od šlechtien Ludmily, Anny Marie a Lucie^

dcer barona Jana z ían, rozsáhlou vinici u msta Bzence a

r. 1648. od hrabnky Estery z Forgatsch, paní na Brumovicích,

vinice na horách Blatnických ležící. Potom r. 1660. odkázal

kolleji mšan hradišský Martin Vodika dvr s dvma past-

višti, jiný pak dobrodinec r. 1661. vinice u Bzence a úedník

v Ostrov Samuel Stech dvr v pedmstí Ostrovském (Ung.

Ostrau); tyto statlíy však prodali Jesuité k vystavní kostela

sv. Františka Xav. r. 1663. a k jeho obnovení r. 1681. R. 1677.

darovala paní Susanna Mayteny, roz. Doczy na Vyzovicích,

kolleji dm v Hradišti, do nhož seminarium pro chudé studující,

r. 1670. pi kolleji zízené, bylo peloženo, pi nmž r. 1691.

fará dorflerský Jan Skurek fundaci pro dva alumny jistinou

1000 zl. a r. 1716. fará vlnovský Jan Scholtis též dv místa

pro alumny s jistinou 2400 zl. založil. (Schmidl IV/2, 49, 52,

54, 342, 372. — Wolný, Topogr. 11. 206 a 207.)
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Po zrušení ádu pipadlo koUegium hradišské s veške-

rfmi statky za 560.000 zl. odhadnutými, fondu studijnímu, od

nhož budovu kolleje postoupena byla c. k. vojsku za kasárny.

(Wolný, Topogr IL 208.) Statek Habrovany. hrad a ves H. a

vsi iSíemojany a Lile s ml<'ny, rybníky, pivovarem a zahradami

prodán byl r. 1824. Janovi rytíi z Haerring, c. k. priv. velko-

obchodníku v Brn. za 95.800 zl. stíbra. (TV'oln<% Máhren II/I

394.) — Panství Zdounky, tvrz a mstys Z. s dvorem poplužním^

pivovarem, a vsi Cvrovice, Sobsuky. Lhota, Zlamanka, Divoký,

Roštín (díl), Tšanky (díl), Troubky (díl) a Rataj s farou, k ruce

fondu studijního r. 1789. za 7.443 zl. 40 kr. roní inže pro-

najato a potom r. 1804. za 148.873 zl. 25 kr. prodáno bylo

c. k. dvorskému radovi Antonínu sv. p. z Kaschnitz-Weinberg, od

nhož je r. 1806. hrabnka Ernestina z Lambergu, roz. hrabnka

z Salm-Xeuburga, za 450.000 zl. rýn. koupila. (AYolný, Máhren IV.

514.) — Dvr poplužní v Sobsukách r. 1786. byl vyzdvižen

a z grunt jeho díl vsi Sobsuk založen. (Wolnv,Máhren IV, 521.)

VL Kollej v Teli.

Toto sídlo jesuitské (domus tertiae probationis) založila

Františka hrabnka Slavatová. vdova po Jáchymovi hrabti Slava-

tovi, roz. hrabnka z Meggau. r. 1651. na statku svého tchána Vi-

léma hrabte Slavaty. K fundaci nové kolleje, kterou Slavatová

pro 17 len Soc. Jesu od r. 1651.— 1654. vystavla, vykázala

zakladatelka r. 1653. jistinu 50.000 zl. ifn.') a dvr svobodnf

eený Slavatovský. u msta Tele ležící, který od Ladislava

z Weitmile koupila. Potom vystavla r. 1663. Jesuitm, kteí

až na ten as služby Boží ve farním kostele u sv. Jakuba ko-

nali, zvláštní kostel Xejsv. Jména Ježíše na míst bývalé fary

a štoly a vnovala témuž kostelu jistinu 12.000 zl. Téhož roku

zídila pi kolleji ve zvláštním dom nov vystaveném seminá

pro 10 studujících hudby znalých, k jichž vydržování jistinu

10.000 zl. a na vychování chudých student též 10.000 zl. vykázala.

K vydržování skol pi kolleji r. 1671. zízených a r. 1678.

') Tuto summu na statku Hoovickém pojištnou pjil pruvinciál

Soc. Jesu r. 1655. Maximiliánu Valentinu lirabti z Martinic. který ji

s úroky 6"/o ^^ statcích svých Hagensdorfu a Prunersdorfu v Gecliách

pojistil a r. 1666. Jesuitm zaplatil. (D. Z. kvat. 98, K. 8. a 99, A. 14.)
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na gymnasium rozšíených, darovala mška Marie Buttistová

5000 zL, potom r. 1700 mšan Tomáš Hoda 3000 zl. »ad do-

cendam rhetoricam et poesim« a r. 1710. fará ktnický Ignác

Pokorný 2000 zl. pro magistra »rudimentorum et principiorum«.

R. 1756. mla kollej telská mimo dotený dvr též k uží-

vání statek Kynice, který od kolleje jihlavské za roní plat

1140 zl. pevzala, pak na jistinách 83.000 zl., z ehož jí po

srážce dluh 16.000 zl. obnášejících roního dchodu na 6000 zl.

zl. v3'cházelo. Seminái, v nmž bylo 12 chovanc pod správou

dvou jesuit, náleželo 13.000 zl. jistin.

Po zrušení ádu pipadlo veškero jmní kolleje (mimo

10.000 zl. pro hudbu kostelní) fondu normálních škol. Budova

kolleje postoupena byla vojsku za kasárny, v stavení gymnasia

umístna byla normální škola hlavní, dm seminaria se zahradou

prodán byl osob soukromé a dvr Slavatovský v pedmstí

koupil od cis. k. komisse r. 1787. mšan Josef Ingrisch za

3.010 zl. Co se statku Kynice dotýe, vyteno jest již pi

koUeji jihlavské. (AVolný, Topogr. 11,3, 113. — Wolný, Máliren

yj. 507.)

Jméni bývalých kollejí jesuitských na Morav vyíiáselo

vjedné .fí/;;^^/ (nepoítajíc v to budovy a jistiny) i,^^j.62i zl. —
Z toho náleželo : kolleji olomoucké 536.085 zl., kolleji brnnské

a residenci tuanské 374.000 zl., kolleji jihlavské 153.536 zl.,

kolleji znojemské 260.000 zl.. kolleji hradišské (kromížské)

560.000 zl. a kolleji telské 70.000 zl.

Jméni všech jesuitských seminá na Morav páilo se

úhrnem na jgg,02j zL, z ehož náleželo konviktu olomouckému

260.000 zl., seminái jihlavskému 55.000 zl, seminái znojem-

skému 8.000 zl., seminái hradišskému 3.400 zl. a seminái

telskému 20.000 zl.

C. Jesuitská sídla v Slezsku.

I. Kollej v Opav a residence v J e m e t i c í c h.

Dle pání knížete Karla z Lichtenšteina, vévody opavského

a král. místodržícího v echách, jenž v Opav kollej jesuitskou

založiti hodlal, posláno bylo r. 1625. nkolik jesuit z kolleje
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olomoucké do Opavy, kdež jim s povolením kardinála Dietrich-

steina správa kostela farního sv. Jií byla odevzdána a k vydržo-

vání jich od Lichtenšteina vykázány dchody statku dotené

fary, jichž dosavad obec Opavská užívala. Avšak již r 1626.

musili Jesuité opustiti msto, když Opavští k Mansfeldovi se

pipojili. Tím jakož i úmrtím knížete z Lichtenšteina r. 1627.

založení kolleje v Opav bylo zatím odroeno na ten as, když

Waldštein r. 1627. opt Opavy se zmocnil a dle cis. vle

Jesuitm do Opavy nazpt povolaným správu všech kostel

v celém vévodství odevzdal. Zárove uinil Waldštein císai

návrh, aby z jmní rebellm zabaveného založena byla jesuitská

koUej v Opav, k emuž sám z pokuty obci Opavské za její

provinní uložené 43.000 zl. rýn. s cis. povolením Jesuitm

vykázal. Ale ponvadž se to všecko stalo bez vdomí knížete

Maximiliana z Lichtenšteina, který jakožto poruík nezletilého

syna z bratra svého Karla vévodství Opavské spravoval, nebyl

proveden návrh Waldšteinv, až konen dotený kníže Lichten-

štein sám 22. prosince r. 1629. Jesuity do Opavy nazpt povolal

a k jich vydržování postoupil roních dchod 1800 zl. mor.

(2100 zl. rýn.), vycházejících z jistiny 30.000 zl. mor., kterou

vdova po knížeti Karlovi z Lichtenšteina Anna Šemberova

z Boskovic na hrobku svou v kostele farním Marie Panny
v Opav odkázala.

Eoku 1634. postoupil a upravil kníže Karel Eusebius

z Lichtenšteina Jesuitm k stálému sídlu ti domy vedle farního

kostela sv. Jií, jim od kardinála Dietrichšteina k správ ode-

vzdaného; potom r. 1639. daroval týž kníže kolleji 2333 kop

míš., zaež si koupili Jesuité dvorec a zahradu. Konen
r. 1642. vykázal kníže Karel Eiisebius z Lichtenšteina kolleji

opavské u sv. Jií listem základním ze dne 12. záí k fundaci

40.000 zl. j-ýn. (neb roních úrok 2400 zl.), pak k stavb

kolleje a kostela 10.000 zl. rýn., zárove opatil kollej mnohými
výhodami a výsadami. — R. 1643. prominuli Jesuité obci

Opavské 43.000 zl. rýn., které Waldštein r. 1627. Opavským

pokutou uložil a k založení kolleje postoupil. Xáhradou za to

odevzdala obec Jesuitm k rozšíení kolleje a vystavní kostela

šest dom Tcdle kolleje u Ratiboské brány ležících a všech

poplatk osvobozených, pak ti domy k zaízení zahrady kollegia,
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též rozsáhlý prostor s temi chalupami v pedmstí; k tomu

pidala obec 900 dolar k zakoupení dvora pi onom prostoru

v pedmstí ležícího, kterjr potom r. 1647. Jesuite za 1900 do-

lar ke koUeji koupili; konen slíbila obec k budoucí stavb

kollegia a kostela vydatný píspvek. — Kostel kolleje vystavn

byl od r. 1675. na míst starého kostela sv. Jií, kolleji r. 1674.

úpln postoupeného ; kollegium pak nov vystavti dala r. 1711.

až 1713. mška a obchodnice Rosina Anna Habelová, a stavba

ta teprv r. 1723. byla dokonena. (Schmidl III. 770, 930;

IV"./1. 114, 209, 743 ; IY./2. 76. — Wolný, Topogr. I. 4. S. 199

& 206.)

K statkm, jichž kollej opavská nabyla, náležely : a) Statek

Jemetice (Zemetice, Semetice), v Opolském vévodství Slezském

ležící, který r. 1635. kolleji darovala šlechtina polská, Feli-

ciana Stadnicki ze Zmigrodu. íí'a tomto statku, k nmuž ná-

ležely Jemetice, Pežleb, Golejov, Žernik a Mikulice, pak

dm v mst a dvr v pedmstí v Ratiboi, zídili si Jesuité

opavští r. 1642. residenci pro ti leny ádu, z nichž jeden

ml správu fary. (Schmidl IV./l. 766&IY/2. 75. — Ens, Gesch.

v. Troppau III. 151.) — d) Statky, které kollej opavská za

hojné dary jí na penzích udlené koupila, totiž r. 1646. louky

u Malé Hošice, r. 1647. dvr v Katharein, r. 1674. statek

Schillersdorf s 5 vesnicemi a roku 1754. statek Mele, od hrabte

Matyáše Antonína z Hodic.

Po zrušení ádu pipadly statky vytené i s fundací

kolleje na 250.000 zl. vynášející fondu studijnímu, k jehož

ruce r. 1807. prodán byl statek Mel hrabnce Johann z Tenczina a

r. 1867. zapsán do desk za 150.000 zl. (Ens, Gesch. v. Troppau III

150 & 271.) Budova kolleje stala se majetkem stav slezských. —
Z jmní kolleje náleželo 25.700 zl. rýn. eskému fondu studij-

nímu. (Arch. místodrž. F. II. 87.)

P: kolleji opavské bylo též seminarium pro chudé studu-

jící zízeno v dom blízko kolleje ležícím
;
potom r. 1655.

k ubytování alumn koupili bratí sv. p. Pruskovští prostranný

dm od Hynka Sedlnického z Choltic za 2400 zl. K témuž

seminái odkázal Matyáš Sendec, rada a notá v Ratiboi Slezském

jistinu 6000 zl. rýn. na vychování O alumn; potom daroval

seminái r. 1672. hrab Štpán Wúrben 300 dolar slez., Petr
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Pavel Hasseus (Hass), fará v Moravské Libav, 1000 zl. pro

dva alumny, pak r. 1703. fará Jan eš 1800 zl. a r. 1746.

fará Pavel Teschner 3000 zl., každý na vydržování dvou aliímn.

Veškero jmní semináe vynášelo na 14.000 zl. (Schmidl IY./2.

857. — Ens 1X1, 151. — Woln.ý, Top. I./4. 208.)

II. Kesidence v Tšín.
Yyrocování víry nekatolické v mst Tšín a vévodství

Tšínském, která se tam od r. 1513.— 1610. pispním vévod
samých ujala a rozšíila, i obnovování náboženství za vlády

posledních Piastovc potkalo se s velkým odporem obyvatelstva

evangelického. Teprv za panování poslední vévodkyn Alžbty

Lukrecie (1625 — 1653) pistoupila k víe katolické r. 1629.

rada mstská v Tšín, jíž se též cechové pidružili. Keformace

katolická v Tšín sku r. 1628. od Karla Hannibala z Donína

mocí vojenskou pedsevzatá, potom však válkou perušená,

konen obnovena byla r. 1653., když knížectví Tšínské po

smrti dotené vévodkyn jakožto léno uprázdnné pipadlo králi

eskému Ferdinandovi III. Dne 1. listopadu 1653. musil evangel.

kazatel Mathias Servitius msto Tšín opustiti, a 20. bezna

r. 1654. odat byl protestantm i kostelíek jejich na hbitov,

Aby pak oprava náboženská, již cis. kommissai, arciknz

frýštatský Václav Ottík z Doban a podplukovník z Šteinkellera

provésti mli, s vtším zdarem se potkala, na žádost stav ka-

tolických povoláni byli do Tšína Jesuité, jimž s cis. povolením

ze dne 24. prosince r. 1670. knížecí dm Bergerovský k obývání,

a na žádost zemského hejtmana Jana Fridricha z Lariš r. 1671.

císai podanou k zaízení residence a škol latinských ješt

ostatní ti domy knížecí cis. resolucí ze dne 28. ervna r. 1703.

byly postoupeny. Piinním Jesuit pivedeni byli již r. 1675.

všichni obyvatelé msta Tšína k církvi katolické, k emuž
arci pisplo nejvíce naízení, dle nhož msto opustiti musil

každý mšan, který by setrval u víe nekatolické. Hlavní však

péi vnovali Jesuité od r. 1702.— 1773. vyuování mládeže

ve tyech školách latinských, k nimž dle nadání Adama Václava

hrabte z Tenczin ze dne 11. íjna r. 1727. s cis. povolením

ze dne 31. prosince r. 1723. ješt dv tídy, poesis a rhetorika^

byly pidány. Zárove založil týž hrab pi gymnasiu jesuitském
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též konvikt pro .16 chudých studujících stavu rytíského, k jichž

vychovávání a šacení jakož i k vydržování rektora a sub-

rektora téhož konviktu ustanovil a daroval Jesuitm provincie

eské 24.000 zl. rýn., pak zahradu za hoejším mstem ležící

se staveními a vším píslušenstvím, jak ji za 690 zl. rýn. byl

koupil.

Po zrušení ádu r. 1773. dotená jistina pipadla fondu

nadanímu, byla však nepíznivými pomry ztenena tak, že

úroky z ní vycházející obráceny byly na 16 stipendií jenom

po 36 zl. stíbra, kteráž nyní na 70 zl. r. m. jsou zvýšena.

Bývalou residenci jesuitskou se stavením gymnasia koupil od

aeraru exjesuita Leopold Scherschnik, jenž byl r. 1784. praefektem

tšínského gymnasia katolického, pro museum v Tšín od nho
s jistinou 12.187 zl. založené. Jeden dm Jesuitv odevzdán

byl celnímu úadu a kostel sv. Kíže postoupen pro gymnasium.

(Peter, Geschichte der Stadt Teschen.)

D. Jesuitské kolleje v Slezsku, které mírem Vratislavským

r. 1742. a 1755. od jesuitské provincie eské odpadly.

I. KoUejvKladsku.
K založení této kolleje nabídl r. 1592. probošt kláštera

kanovník ehole sv. Augustina v Kladsku, Krištof Kirmiser^

klášter tento i s jeho statky*), obávaje se, aby se klášter ne-

dostal do rukou evangelických stav hrabství Kladského, kteí

práv zamýšleli zíditi v Kladsku gymnasium nekatolické. Akoliv

arcibiskup pražský proti zrušení doteného kláštera a postoupení^

jeho Jesuitm na odpor se stavl, pece dosáhli Jesuité toho^

že papež r. 1595. dne 9. bezna k tomu svolil. Když pak arci-

*) Tenlo klášter u Matky Boži na vrchu zámeckém v mst Kladsku

založil r. 1349. arcibiskup pražský Arnošt z Pardubic s bratry svými

Smilem a Vilémem a daroval k nadání jeho statky své, totiž dvr pi

mst Kladsku pak vsi Niederschwedeldorf, Altbatzdorf a dílem Ober-

schwedeldorf a Eisersdorf, k nimž r. 1852. pidal statek Kostomlaty,

v echách ležící. Ale statek Kostomlaty odat byl v bouích husitských

klášteru, jemuž pak r. 1475. opt byl navrácen, avšak r. 1575. od krále

Maximihána II. prodán Krištofovi staršímu z Lobkovic za 4750 kop. gr.

eských a náhradou za nj postoupen klášteru s král. povolením statek

Wilmsdorf, v hrabství Kladském ležící. (Des. Zem. kvat. 18, M. 21.)
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biskup na papeži vymohl listinu ze dne 5. ervence r. 1597.,

-dle které pro pípad odstoupení Jesuit dotenÝ klášter ádu
Augustinián byl vyhrazen, odevzdáno bylo proboštství eené
s kostelem i se všemi statky jeho s král. povolením dne 20.

záí r. 1597. Jesuitm, jimž i statek WiLmsdorf král. diplomem

ze dne 80. dubna 1614. byl ponechán. Již r. 1602. dostavli

Jesuité nádhernou budovu pro gymnasium. K podporování kol-

legia kladského poskytoval též biskup vratislavský, arcivévoda

Karel, od r. 1610.— 1618. ron 300 dollar, kteréž Jesuité

s jinými dary r. 1622. vynaložili na pikoupení dvou statk

(díl vsí Niederschwedeldorfu a Schlegelu) za 8000 zl.

Za asu vzpoury r. 1618. po vypovzení Jesuit z Kladska

kollej jejich i s chrámem od lidu a od vojska strašn byla

zpustošena i ástí zboena a vypálena, potom r. 1622. vypálen

též kostel, takže Jesuite, navrátivše se r. 1623. do Kladska,

k návrhu biskupa vratislavského arcivévody Karla, jemuž císa

hrabství Kladské k doživotnímu užívání odevzdal, postoupili

k opevnní hradu kladského kollej zboenou i s kostelem vy-

páleným, což všecko bylo strženo, takže po tom ani stopy

nezstalo. Náhradou za to postoupeno býti mlo Jesuitm vedle

naízení arcivévody Karla ze dne 25. ervence r. 1623. sídlo (kom-

menda) rytí Maltezských i s kostelem farním, staveními, školami

a grunty k zaízení nové kolleje, k emuž arcivévoda též všechno

stavivo a k zapravení výloh stavebních až do ukonení stavby

ron 6000 dolar slezských z dchod svých dávati pislíbil.

Zatím, než by dotená kommenda Johannit byla postoupena

Jesuitm, dal jim arcivévoda upraviti k obývání dum školní,

vedle farního kostela ležící, v nmž ped tím evangelití diákoni

bydleli. Mimo to vykázal arcivévoda Jesuitm na opravu a vy-

stavní ty dvor jim spustošených a vypálených všecko stavivo

a 15.000 dolar. Také za škody, které Jesuité za asu vzpoury

utrpli na statcích mohovitých, postoupil jim arcivévoda do

vlastnictví všecky poddané, které ped tím mla obec Kladská

ve vsích Migvici (Miegwitz), Oberschwedeldorfu a v Hayd (Alt-

haide), a udlil jim právo pivo vaiti a poddaným svým pro-

dávati ; též osvobodil všecky poddané kollegia od placení všeli-

jakých kontribucí a daní. Mimo to naídil, aby obec Kladská

Jesuitm náhradou za to, že jejich statk po tyi léta užívala,
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v jistých lhtách zaplatila 63.991 dolaru a jim také navrátila

neb nahradila všecky nábytky, knihy a jiné vci mohovité, za

asu vzpoury z kolleje odcizené. Konen postoupil arcivévoda

stateek svj Gelenau se všemi jeho dchody jesuitské kolleji

k užívání až do konce msíce záí roku budoucího. Avšak

díve než byly provedeny rozkazy arcivévody Karla, zemel
tento 26. prosince r. 1624. v 35. roce vku svého. (Schmidl,

Hist. Soc. Jes. III. 161, 463 a 510.)

Po smrti arcivévody Karla bratr jeho král Ferdinand IL

svolil 29. ledna r. 1626. k tomu, aby dle návrhu gubernatora

Moravy kardinála Dietrichšteina kommendatoru maltézskému

Mikuláši Karlovi sv. pánu z Gašin a Kosenbergu za sídlo jeha

kladské, s povolením velmistra ádu melitanského Jesuitm po-

stoupené, odevzdán byl statek Divice (Dvice, Maidelberg)-

s rozsáhltm hradem na vysokém vrchu na Morav ležící. A tak

dostala kollej kladská 27. ervence r. 1626. sídlo maltézské

v Kladsku, kteréž ád melitanský skoro 400 let ml v držení,

s hlavním chrámem, školami, domy, velikým prostorem (Kreuzhof

e.) i se statky k témuž sídlu náležitými a na 20.000 dolarv

odhadnutými, zejména dvr kommendatoru v pedmstí, Kom-
thurhof eený, a vsi Sori (Soritsch), Werdek a Halbendorf

s nkolika poddanými v Eisersdorfu, Konigshainu, Alt-Wilms-

dorfu, Rengersdorfu a Díirr-Kunzendorfu. Místo roního pí-

spvku 6000 dolar, na stavbu kolleje od arcivévody Karla

slíbeného, vykázáno bylo cis. dekretem ze dne 20. dubna r. 1626.

Jesuitm na upravení kolleje a provedení potebných staveb

z král. fisku 12.000 dolar slezských, kterážto summa teprve

po mnohých letech vedle dekretu ze dne 18. ervna r. 1628.

kolleji byla zaplacena z pokut, jednotlivým úastníkm pedešlé

vzpoury uložených. Mimo to daroval syn císav Ferdinand IILj,

jemuž po smrti arcivévody Karla dáno bylo Kladsko k užívání,

všecko stavivo k stavb kolleje potebné. (Schmidl III. 720-

a 862.)

K rozmnožení fundace postoupen byl kolleji kladské 29.

dubna r. 1626. statek Wilmsdorf dolení (Nieder-Wilmsdorf), po

Krištofu Peškovi král. fisku v pokut pipadlý. K tomu koupila

kollej r. 1628. svobodný dvr v Habarticích (Ebersdorf) od

Jiíka Scholtze za 2000 kop mís., z kteréž summy jí poražena
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byla pokuta 366 kop mís., Scliultzovi pro úastenství jeho ve

vzpoue pedešlé uložená. Téhož roku postoupil hrab Strasoldo

poddané své v Habarticích a Migwici (Miegwitz) kolleji smnou
za sedláky Jesuitm v Sleglové (Schlegelsdorf) náležející, ímž
celá ves Habartice kolleji se dostala. R. 1630. získala koUej

statek »Hrabcí« eený, pod mstem ležící, od hrabte Filipa

z Liechtenšteina za levnou summu 12.000 zl. r<'n. R. 1644.

dne 30. prosince potvrdil císa Ferdinand III. zvláštním diplomem

fundaci koUeje kladské se všemi právy a výsadami od Rudolfa II.

a Ferdinanda II. jí udlenými. R. 1650. rozmnožila koUej statky

své pikoupením mlýna v Habarticích. (Schmidl III. 720, 862

a 1035. — IV. 2. 122 & 624.)

Pi kolleji kladské zízen byl též seminá pro chudé stu-

dující, k jehož založení koupen byl r. 1614. zvláštní dm od

nkterých píznivc; potom r. 1626. darován byl kolleji k novému

zízení semináe dm »8chultzv« eený. Pi seminái založena

byla r. 1616. fundace od probošta vratislavského u sv. Kíže

Martina Hilnera pro jednoho alumna jistinou 500 dolar, pak

od opata Praemonstrátv u sv. Vincence ve Vratislav Martina

Konráda pro dva alumny jistinou 1000 dolar. Potom r. 1628.

odkázal Jan Krištof Metzinger z Kaltenštejna, pán na Stínáv
Stední a Dolní a na Seiffersdorfu, statek Stínavu Stední (Mittel-

steine) na stipendia pro jinochy z píbuzenstva svého. Podobn

odkázal r. 1633. Kašpar Ješke z Eckersdorfu 5000 dolar na

statku Eckersdorfu pojištných, z nichž roní úroky 300 zl. rýn.

na stipendia pro studující z píbuzenstva jeho vycházeti mlo.

Správa obou tchto nadání svena byla od zakladatel Jero-

nýmovi Keckovi z Eisersdorfu na Rengesdorfu, dkanu a ge-

nerálnímu vikái v Kladsku, který r. 1643. dotené fundace

s cis. povolením k správ odevzdal jesuitskému seminái, sám

pak k založení podobné fundace témuž seminái odkázal statky

své, totiž dvr svobodný v Stínav Hoení (Obersteine), který

r. 1639. koupil, též dvr v Eisersdorfu, který mu r. 1626.

král Ferdinand III. daroval, a dvr v Rengersdoru, »Moschenhof«

eený, s poddanými, lesy, rj^bníky a mlýnem k nmu náležitými.

Tyto statky, jichž dchody mly vycházeti na vycliování chudých

studujících v seminái kladském a na stipendia pro šest stu-

dujících na akademii, pevzal s cis. povolením r. 1652. rektor

I
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kolleje kladské do správy své. (Schmidl III. 28,818, 882; lY.

2. 234, 856.) Pro seminá koupili r. 1669. Jesuité za 500 zl.

dva dvor}^ v Eisersdorfu, Saalhaushof a Dietrichshof eené.
Mimo to založeno bylo pi seminái trojí nadání, totiž : r. 1730.

od Jana Yáclava z Haugwitz jistinou 1200 dolaru; r. 1743.

od Jiího Stanke v Levín jistinou 1000 dol., a r. 1744. od

vdovy po doteném Stanke též jistinou 1000 dolar.

Pomry kolleje kladské nezmnily se valn postoupením

Kladska králi pruskému Fridrichovi II. r. 1742. mírem Yrati-

slavskÝm. Jenom r. 1744. za druhé války Slezské postoupiti

musili Jesuité kostel sv. Martina pruskému veliteli Kladska,

plukovníku de la Motte Fouqué, k uložení steliva potebného.

Potom r. 1757. ubytováno bylo v koUeji mnoho dstojník,

léka a správc vojenských s jich rodinami, více pak místností

naplnno bylo zásobami zbraní, odv a obilí. Když však tyto

zásoby požárem v koUeji dne 7. ledna t. r. vzniklým byly zni-

eny, musili Jesuité náhradou za n k rozkazu královskému

ze dne 20. ledna 1757. zaplatiti 19.813 dolar íš., a brzy na

to dle král. poruení z dne 27. února opustiti kollegium i msto,

protože prý byli v spojení s vojskem rakouským. A tak ode-

brali se Jesuité 30. bezna r. 1757. z Kladska do kolleje lehnické.

Za jejich nepítomnosti v Kladsku spravovala statky kolleje

a semináe zvláštní kommisse k tomu od krále naízená ; du-

chovní pak správu v Kladsku obstarával dkan Scholz s nkolika

kaplany. Teprv na poátku roku 1761. navrátili se Jesuité do

Kladska, jehož se Rakušané r. 1760. dne 26. ervence zmocnili

a k rozkazu císaovny Marie Teresie ze dne 24. kvtna r. 1761.

odevzdáno jim bylo kollegium, v kterémž zstali i po míru

r. 1763., když Kladsko dne 18. bezna t. r. Prusku opt bylo

navráceno, až do zrušení koUegia.

Po zrušení kolleje kladské dne 21. února r. 1776. náležely

k téže kolleji statky tyto : Komthurhof s loukou eenou »Thum-

v^riese* (Domwiese) u Kladska, Meder-Schwedeldorf, Alt-Wilms-

dorf, Alt-Batzdorf, Soritsch, Werdeck a Ebersdorf
;
potom dále

Ober-Schwedeldorf, Althaide, Rengersdorf, Eisersdorf, Halben-

dorf, Miegwitz, Konigshain a Schlegel. Tyto statky pipadly

katolickému fondu školnímu a byly od správy zempanské pro-

najaty a potom r. 1788. veejnou dražbou prodány tak, že pólo-
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vice jejich ceny odhadní na stálou inži ddinou byla zstavena,

ostatek pak dle nejvtšího podání zaplacen. Dle toho prodány

byly statky kollegia: Niederschwedeldorf, Komthurhof a Alt-

wilmsdorf, za 54.500 dol. íš. odhadnuté, za 48.000 dol. a 2725 dol.

stálé inže; Althaide, za 2700 odhadnutý, za 4100 dol. a

135 dol. inže; Altbatzdorf, za 4.B50 dol. odhadnutý, za 5.050 dol.

a 2177^ dol. inže: Klein-Ebersdort za 9.600 dol. odhadnutý,

prodán za 9740 dol. a 480 dol. inže. Statky semináe : dvory

v Rengersdorfu (Tobiashof a Moschenhof) a dvory v Eisersdorfu

(Saalhausdorf a Dietrichhof), za 11.850 dol. odhadnuté, prodány

za 13.800 dol. a 592 ^'2 dol. inže; statek Mittel-Steine, za

11.200 dol. odhadnutý, prodán za 11.200 dol. a 560 dol. inže;

statek Ober-Steine, za 5.200 dol. odhadnutý, pronajat již r. 1780.

za ddiný poplatek roních 260 dolaru. (Bach, Kircheng-eschichte

der Grafschaft Glatz, 374.)

II. Kollej v jS^isé.

Tuto kollej založil 14. dubna r. 1622. biskup vratislavský

arcivévoda Karel, vykázav Jesuitm kostel Nanebevzetí Panny
Marie vedle biskupské residence své v Nise, pak klášter náleže-

jící na ten as ádu kížovnickému, jemuž za to prázdný klášter

františkánský s kostelem sv. Petra a Pavla postoupil a na upra-

vení jeho superioru kolleje jesuitské P. Scheinerovi z mincovny

své 91.000 kop. mís. dáti poruil.*) Dne 5. prosince r. 1623. zaujali

Jesuité postoupený jim klášter Kížovnik, když tmto upraven

byl velikým nákladem dotený klášter františkánský.

K rozšíení koUegia pikoupil arcivévoda Karel za 6.666 kop.

míš. 14 dom mšanských a daroval k tomu též rozsáhlý prostor

i s kostelem Božího Tla mezi hradbami mstskými i za nimi

až k ece Blé se nacházející; listem pak ze dne 9. února

r. 1623. pislíbil na místech svrchu vytených nákladem svým

vystavti Jesuitm kostel, kollej, gymnasium, universitu, konvikt

a seminá pro chudé studující. K fundaci kolleje daroval arci-

vévoda z ddictví svého 60.000 kop míš. a postoupil k tomu

také sídlo své ddiné msto Ziegenhals a dvr k nmu pi-

*) Dle udání správce dchodv arcivévody Kai'la dostal P. supe-

rior Sciieiner z arcivévodské mincovny Istnými prostedky na :500.000 kop

míš. (Schmidl III. 468.)
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dlený Kottenfost, též dvr u msta Nisy ležící, eený »Caro-

linum«, který za 6.600 kop mís. koupil. Potom druhým listem

fundaním ze dne 31. ervence r. 1623. daroval a postoupil

arcivévoda Karel kolleji statek Albrechtice (Olbersdorf) po Janu

Krištofovi z Waldšteina konfiskovaný a od císae arcivévodovi

jakožto velmistru ryt. ádu Nmeckého smnou za kommendu
téhož ádu v Brixenu odevzdaný,*) k nmuž pipojil též dvr
ve vsi Kottwasser (Kothwasser) s lesy. poddanými a vším pí-

slušenstvím, jak to od lékae svého Kašpara Jeschke koupil,

y témž listu iní arcivévoda zmínku o ustanovení professor

práv a lékaství, k jichž placení kolleji dáti pislíbil statek

Kopice (Koppitz), v Hrodkovském kraji ležící, jakož i jiné statky

k v3^držování alumn a chudých student; avšak tato fundace

nebyla od císae potvrzena za asu živobytí arcivévody a po

jeho smrti (r. 1624.) v zapomenutí pišla. Konen potvrdil

arcivévoda Karel ped odchodem svým do Španlska a ped
smrtí svou tetím listem daným 4 listopadu r. 1624. fundaci

kolleje v Nise pro 60 len Soc. Jesu, k níž opt vykázal

všecky statky svrchu již vytené, zvlášt pak panství Albrechtice

(Olbersdorf). K tomu dáváno býti mlo kolleji, kdyby pi nm
universita byla zízena, z les biskupství vratislavského s po-

volením kapitoly ron 600 sáh díví, pak 6000 dolar z d-
chod téhož biskupství. Po smrti arcivévody Karla, který též

knihovnu svou a všecko stíbrné náiní kostelní**) odkázal

kolleji nisské, potvrdil císa diplomem daným 26. kvtna r. 1625.

fundaci této kolleje, zvlášt pak pikázal, aby kolleji panství

Albrechtice se vším píslušenstvím bylo ponecháno, což i od

papeže dne 10. prosince r. 1626. bylo schváleno.***) (Schmidl III.

312, 467, 469, 498, 499, 501, 589 a 590.)

*) Náhradou za statek Albrechtice postoupil arcivévoda Karel ryt.

ádu Nmeckému panství Sovinec (Eulenberg) na Morav, které za vlastní

peníze své koupil. (Schmidl III. 590.)

**) Z toho náiní stíbrného dali Jesuité pro chrám svj zhotoviti

obraz Ukižovaného pirozené velikosti ze stíbra, mající cenu 2000 korun,

pak 6 velikých svícn stíbrných a 7 stkvostných kalich stíbrných a po-

zlacených. (Schmidl III. 690.)

**) R. 1646. zmocnil se statku Albrechtic pomocí Švéd dívjší

jeho držitel Jan Krištof z Waldšteina, toho asu ve vojsku švédském sloužící,

ímž kollej velikou ztrátu utrpla ; nebo statek ten až do r. 1649. v užívání

Bílek : Stotky a jmní. 9
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Pi této kolleji, za kterou ml studijní fond eskj jistinu

4100 zL, byl též seminá pro chudé studující, ktert založila

r. 1630. Anna Molartina, vdova po primasovi nissenském Kašparu

Gebauerovi, skoupivši k tomu úelu domy mšanské za mnoho

tisíc zlatÝch rýn. a dadouc vedle výloh na stavbu semináe

též k vydržování 12 seminarist hudby znalých jistinu 7166 zl.

rýn. K témuž seminái daroval dv léta ped tím dkan žitavský

Ondej Marschalk jistinu 700 zl. rýn. s úroky po dv léta za-

držalými, potom r. 1630. ješt jistinu 2000 kop míš. Na vy-

chovávání tí chudých studujících pak postoupil téhož roku

fará z Libavy (Máhr-Liebau) Petr Hassaeus (Hass) jistinu 600

kop míš. k vydržování jednoho seminaristy. R. 1632. koupil

k rozšíení seminaria námstek biskupa vratislavského dm sou-

sední, k nmuž jiný knz postoupil též dm svj ddiný.

R. 1635. rozšíeno bylo seminarium dvma domy a r. 1638.

dostalo darem 2 domy, za 1000 kop míš. odhadnuté, pak na

penzích 700 kop míš. Téhož roku složil správce biskupství

Jan Lohr jistinu 1000 kop míš. ku stálému vydržování dvou

seminarist. (Schmidl lil. 1069, 1235; IV. 1. 222 a 514.)

III. KoUej v Hlohov.

K založení téže koUeje darována byla r. 1625. od císae

k návrhu cis. hejtmana knížectví Hlohovského, Jiíka III. hrabte

z Opperštorfu pokuta na penzích 100.000 kop míš., kterou

složiti ml Jan baron Schonaich na Karolatech a pan v Bytom
pro úastenství své ve vzpoue minulé, zvlášt proto, že Fridricha

falckrabte po bitv blohorské utíkajícího nkolik dní u sebe

hostil a za kmotra pro novorozeného syna svého si požádal.

Tato penžitá pokuta, od císae prve nejvyššímu vojevdci

v Slezsku, hrabti Karlovi Hannibalovi, purkrabímu z Donína,

darovaná a od tohoto dle císaova pání Jesuitm k založení

kollegia postoupená, na žádost Schonaichovu snížena byla na

70.000 kop míš., které Schonaich Jesuitm na panství svém

Karolatech (Karolath) a ostatních statcích svých pojistil, takže

prvních pt let v lhtách roních po 4400 kop míš. složiti,

potom z ostatních 50.000 kop po sedm let úrok roních 3000 kop

mla manželka téhož Waldštelna, který od císaských r. 1647 byl jat a

v Praze k doživotnímu vzení odsouzen. (Schmidl IV. 2. 275. 341 a 558.)

i
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a konené celou jistinu 50.000 kop bu hotov<ani penzi neb

statky zapraviti se zavázal.

K zatímnému ubytování Jesuit zaopatila mstská rada

a obec Hlohovská r. 1625. zvláštní místnost, kteráž r. 1628.

nákladem doteného barona Schonaicha byla vystavna a kaple

T ní zízena. K fundaci pak kolleje na žádos katolických stavu

hlohovskÝch od císae postoupeny byly r. 1625, též dchody

nekatolického gymnasia v Bytorn dolním (Bethania, Bythonia)

z pti vesnic. R. 1628. daroval císa kolleji na pímluvu cis.

hejtmana hrabte z Opperstorfu pknou zahradu s temi domy

u msta na ece ležící, za 3000 kop mís odhadnutou. Téhož

roku koupili Jesuité ke kolleji od obce Hlohovskó ves Model

8 dvorem poplužním nedaleko msta ležící za 3000 kop mís.,

kteréž však obec kolleji na pímluvu zemského hejtmana Opper-

štorfa r. 1630. darovala.*) (Schmidl III. 597, 601 a 843.) Mimo

io dostalo se kolleji etných dar, zejména od Karla purkrabí

z Donína a Jiího hrabte z Opperstorfu 3000 kop mís. K tomu

postoupil r. 1630. tyž Opperštorf Jesuitm k dvoru jejich mo-

<dlenskému (Model) od statku svého louku za nepatrný ddiný
poplatek ; a k žádosti jeho daroval císa kolleji vinici v Grn-
berg'u s domem a lisem. (Schmidl III. 597, 599, 601, 843,

923 a 1035.)

R. 1633. opustili Jesuité Hlohov ped nepítelem msto
ohrožujícím a zdržovali se po devt let až do r. 1642. v Polsku.

Mezi tím kollej i s kostelem byla vypálena a vydrancována.

R. 1651. postoupen byl Jesuitm od obce dm, který až do té

doby obývali praedikanti z msta vypovzení. Téhož roku pi-

padly kolleji po smrti kanovníka a probošta hlavního chrámu

Martina Hbnera úroky roní 240 dolar z jistiny 4000 dolar,

které roku 1606. kanovník a fará mstský Martin Lemhusius

budoucí kolleji jesuitské odkázal s tou výminkou, aby úrok

*} Fundace kolleje lilohovské potvrzena byla od císae listem zá-

kladním 16. listopadu r. 1629. daným, v nmž vykázáno bylo k vydržování

kolleje 70.000 kop svrchu již vytených, pak k vystavní kolleje, škol

a kostela postoupeny domy a námstí solní, od obce Jesuitm k témuž

úelu pedešle darované. Když však Jesuité z fundace své, totiž z jistiny

50.000 kop míš., od Schonaicha po mnohá léta nedostávali úrok, po-

stoupeny byly r. 1658. kolleji statky Milkovice (Milkau) a Nenkersdorf,

které r. 1651. ddic a syn barona Schonaicha Jesuitm zástavou odevzdal;

9*
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z dotené jistiny probošt svrctiu jmenovaný až do smrti své-

užíval. Tohoto nového dchodu mla kollej práv potebí, anf

z fundace své, totiž z jistiny 50.000 kop mís., od Schonaicha

po mnohá léta nedostávala úroku, kteréž až na 48.000 kop

vzrostly. Z tchto úi'ok prominula kollej r. 1651. ddici a synu

barona Schonaicha 40.000 kop. takže tento znova se zavázal

jistinu 50.000 kop koUeji povinnou i s úroky a v osmi letech

zcela zaplatiti, a zástavou odevzdal Jesuitm dva statky své,,

totiž statek Milkovice (Milkau) s dvma vesnicemi Bukovice

a Sukov (Suckau) eenými, pak statek Nenkersdorf se 4 dvorr

od nepítele zpustošenými. Tyto statky postoupeny byly po

osmi letech koUeji, ponvadž Schonaich v dob ustanovené ani

jistiny ani úroku z ní Jesuitm zapraviti nemohl.

K. 1653. postoupila obec Hlohovská Jesuitm k vystavní

kolleje rozsáhlý prostor, na nmž byly zbytky nkdejších 18

domu, za summu 15.000 zl. Sa míst tom, všech poplatkv

od obce osvobozeném, na jehož zakoupení Václav Libšteinský

z Kolovrat, Soc. Jesu religiosus, z jistin mu náležejících 5000 zl.

rýn. daroval (D. Z. 152, P. 24.), vystavli Jesuité již roku

následujícího veliké stavení s kostelem pro kollej svou, k emuž
kanovník Martin Lemhus 2000 zl., provinciál ádu jesuitského.

z fondu provincie 5500 zl. a mnozí jiní píznivci znanými

dary pispli. Téhož roku pisouzen byl kollej i statek Primkenov

(Primkenau), kdež i fara správ Jesuit byla svena. (Schmidl

lY./l., 109, 164, 784; IV./2., 726, 878 a 880.) Eoku 1653—1654.

k naléhání Jesuit odaty byly mocí nekatolíkm v knížectví

Hlohovském 152 kostely. K. 1724. vystavli Jesuité pi kolleji

své nový kostel nádherný.

Pi kolleji hlohovské zízen byl r. 1629. též seminá prO'

chudé studující, k jichž vydržování vynaloženy býti mly dle

návrhu gubernatora z Opperštorfu úroky z jistiny 18.000 kop-

míš., které nkdejší cis. rada Joachym z Berg kšaftem svým

r. 1598. na stipendia pro 18 nekatolických jinoch studujících,

odkázal a ustanovil. Avšak návrh ten, od císae listem daným.

26. ervence r. 1629. schválený, zstal na ten as bez výsledku-

a teprve po 50 letech v skutek byl uveden. (Schmidl III. 955.)

— Kollej hlohovská dlužná byla r. 1774. studijnímu fondu

eskému 2000 zl. rýn. (Arch. místodrž. F. 11. 87.)



13H

lY. Kollei v Zahani.

Tuto kollej založil r. 1628. Albrecht z Waldsteina, vévoda

zahasky. K rozkazu jeho ze dne 15. prosince r. 1628. ode-

vzdány byly dne 2. února r. 1629. Jesuitm do Zahan uvedeným

•od hejtmana vévodství Zahanského dva kláštery opuštné, jeden

Františkánm, druhý jeptiškám náležející, s gymnasiem nekato-

lickým i s domem predikant mezi dotenými kláštery ležícím

k obývání a k službám Božím kostel sv. Petra a Pavla. K vy-

držování pak kolleje postoupiti musila obec Zahaská dchody

svého gymnasia nekatolického, již zrušeného, které vycházely

z nadání jeho pvodn 15.000 zl. vynášejícího, asem však

na 4000 zl. sníženého. Mimo to vykázáno bylo kolleji nadání

kaple zámecké sv. Hedviky, na ten as z pvodních 15.000 zl.

na 1500 zl. ztenené, též roní plat pes 80 zl. rýn., 6 korc
pšenice, 13 korc žita, 6 korc jemene, 13 korc ovsa a 80

sáh díví. K tomu obdrželi Jesuité píjmy dvou kostel farních

T Eckersdorfu a Petersdorfu, jichž správa jim byla odevzdána.

Konen postoupil Waldštein k fundaci kolleje statek Kyprenský

(Kiprense praedium, Rackelianum zvaný), který za 11.000 zl. rýn.

koupil. (Schmidl III. 925.)

Roku 1630. pislíbil Waldštein kolleji roních dchod
1500 zl., pak jistinu 50.000 zl. a na deset let 3000 zl. jakož

i nadání semináe pro 40 alumn ; avšak slibu dostáti nemohl.

(Schmidl III. 1020.) Roku 1631. daroval Jan Krištof hrab

Bucheim kolleji 3500 zl. jemu postoupených ze summy 7000 zL,

manm vévodství Zahanského za potvrzení léna od WaldŠteina

uložené. Téhož roku odvedla obec Zahaská k rozkazu Wald-

steina kolleji roní poplatek 276 zl. (Schmidl III. 1107.) Po

smrti Waldšteinov bylo kollegium Zahaské zpustošeno a vy-

drancováno, i listiny fundaní znieny. Avšak císa, jemuž

knížectví Zahaské po Waldšteinovi v pokut pipadlo, potvrdil

r. 1635. fundaci této kolleje, již i doplniti pislíbil. (Schmidl lY

I. pag. 205.)

Nkolik let na to opustili Jesuité kollegium zahaské pro

Tpády Švéd do zem a navrátili se teprv r. 1652. do Zahan,

když kníže z Lobkovic, jemuž císa r. 1646. vévodství Zahaské
postoupil, na optné naléhání císaovo k tomu svolil, aby jim

bývalé kollegium s kostelem od obce bylo navráceno, a fundace
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kolleje od Waldsteina ustanovená znovu byla zízena. Bizy

potom kollegium zaliaské nov bylo vystavno a semw

ná pi nm zízen, k emuž pi'ovinciál naložil ást' dchod
ze statk od Jana Arnošta barona z Prinzenšteina a jeho

manželky, Eleonory, roz. Harrachove, Jesuitm r. 1639. odká-

zan3rch ar. 1640. odevzdaných. (Schmidl lY. 2. pag. 152 & 808. —
Yiz též KoUej lehnická.)

Y. K o 1 1 e j vratislavská.

Na žádost' Henricha Hartmanna, praeláta kláštera ádu
kížovnického u sv. Matje, podporovanou od presidenta komory

sv. pána z Schellendorfu, r. 1638. posláni byli do Yratislavi od

provinciála dva jesuité, ktyí v doteném kláštee byli ub^^továni

a vydržováni. Potom dle návrhu cis. rady Horáce Forna k za

ložení kolleje darován a postoupen jim byl od císae dekretem

ze dne 4. záí r. 1638. dm ve Yratislavi, od nkdejších

vévod Opelských vystavný a pánm z Schonaichu v po-

kut konfiskovaný. K vydržování pak 6 len tohoto nového-

sídla (residence) jesuitského vykázáno bylo od císae msín
190 zL, k emuž r. 1642. pidáno bylo ron 300 zl. rýn.

(Schmidl lY. 1. pag. 459, 461 & 754.)

Potom k žádosti provinciála naídil císa 29. dubna r. 1644.,.

aby pro novou kollej koupen byl dm Zerotínský ve Yratislavi

uprosted msta ležící, k emuž z král. komory vydáno býti

mlo 9000 zl. Ale nekatolická obec Yratislavská, podporovaná

od kurfita saského Jana Jiího, vymohla na císai toho, že

od zakoupení domu Zerotínského r. 1645. bylo upuštno, a

k zaízení koJleje postoupeno býti mlo zdarma od obce místo

v pedmstí na Ostrov P. Marie, na Písku (auf dem Sande)

eeném. Zárove ustanovil císa jakožto zakladatel této kolleje

k fundaci její jistinu 50.000 zL, z kteréžto summy ron 3000*

zlatých dchod stálých z král. komory Slezské koUeji dávati

se mlo, dokud by k fundaci kolleje nebyly vykoupeny statky

kláštera Steblenskóho (Tebnického, Trebnitz), kteréž pedešle

knížatm Bežským za 15.000 dolar byly zastaveny. K stavb

pak kolleje na ostrov doteném vykázal císa Jesuitm z ko-

mory své Slezské onch 9000 zl., ped tím k zakoupení domu

Zerotínského ustanovených. Avšak Jesuité obávajíce se, že by
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založením kolleje v pedmstí velik}'ch výhod byli zbaveni a

snad konen i z Vratislavi vypuzeni, neustálým naléháním

na císae Leopolda I. konen r. 1659. dosálili toho, že kollej

zatímn umístna býti mla v hradu císaském, nejvtším to

stavení, které nkdy bývalo residencí vévod slezských. Vedle

cis. reskriptu ze dne 26. záí r. 1659. uvedeni byli Jesuité

12. íjna t. r. veer tajn do cis. hradu, který jim vsak teprv

14. ervna r. 1670. byl darován a 29. dubna r. 1671. od

praesidenta kemory hrabte z Schaffgotsche slavn odevzdán.

V tomto hrad zídili Jesuité bývalou sí holdovní za kostel

a nkolik pokoj k umístní škol. Potom r. 1689. položili

základ ke kostelu Jména Ježíše, který r. 1698. dostavli. (Schmidl

IV. 2. pag. 124 & 861.)

Kolleji vratislavské, r. 1646. již 19 lenu ítající, daroval

téhož roku Jií Arnošt Pfister pt zahrádek, v jednu zahradu

spojených, v pedmstí Elbing eeném ležících. Roku 1650.

pisouzen byl kolleji vratislavské stateek Wernersdorf, na nmž
vdova Majdalena Alžbta ze Seidlic, roz. ze Schmoltz, vno své

2600 dolaru slezských mla pojištné, kteréž r. 1641. Jesuitm

darovala. (Schmidl IV. 2. pag. 241 & 626.)

Konen dlužno vytknouti, že k naléhání Jesuit roku

1702. pes všecken odpor mstské rady ve Vratislavi založena

byla od císae Leopolda I. listinou ze dne 21. íjna universita

pro bohosloví, kanonické právo, filosofii a svobodná umní,

k jejímuž úelu zvláštní stavení (Aula Leopoldina) r. 1728. od

Jesuit bylo zbudováno na vrchu vrabím (Sperlingsberg) na

míst mšanských dom, které Jesuitm vedle cis. resolucc

ze dne 27. dubna r. 1728. za 11.700 dolar byly prodány

í^a témž vrchu daroval císa Jesuitm již r. 1696. dne 28.

dubna rozsáhlé stáje k cis. hradu náležející, které Jesuité pro

školy (Syntax, Poesii a Rhetoriku) r. 1703. upravili. (Brkner,

Geschichte der Stadt Breslau.) Potom r. 1736. vystavli Jesuité

pi stavení universitním ve Vratislavi kostel sv. Matje v nád-

herném slohu parukovém (rokoko).

Pi kolleji vratislavské zízen byl též seminá pro chudé

studující v dom, k jurisdikcí kižovník náležejícím a od po-

platk obecných osvobozeném, který k tomu úelu r. 1641.

byl koupen za 2062 zl. rýn., k emuž kanovník vratislavský
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Petr Gebauer z Dtlrgau 1700 dolar slezských a císa 1000 do-

laru pispl. K seminái pak postoupil praelat kížovnicky

Hartmann ješt druhý dm sousední a kostel sv. Anežky. Mimo

to daroval doteny' kanovník Gebauer 3000 zl. rýn., z nichž

úrok k vydržování chudých alumn vycházeti ml. (Schmidl

IV. 1. pag. 736.)

eskému fondu exjesuit koUej vratislavská dlužná byla

r. 1774. na 101.500 zl., a konvikt (seminá) vratislavský 2.700 zl.

(Arch. místodrž. R II. 87.)

YI. Kollej ve Svidnících.

Toto sídlo jesuitské zaízeno bylo vedle rozkazu krále

Ferdinanda III. r. 1630., když nekatolické mšanstvo svídnické

se zpovalo pijati víru katolickou, k níž ani vložením vojska

pivedeno býti nemohlo. K zatímnému vydržování tí jesuit

vykázáno bylo z dchod královskýcli msín 60 kop mís.,

a postoupen jim kostel sv. Barbory, k obývání pak zvláštní

dm od obce Svídnické. Avšak již roku 1632. opustili Jesuité

toto nové sídlo své, prchnuvše ped nepítelem do Kladska.

K 1635. navrátili se Jesuité k rozkazu krále Ferdinanda III.

do Svídnic, kdež jim k obývání fara a k správ kostel farní,

potom r. 1637. král. listem ze dne 25. dubna též školy luthe-

ranské i se stavením byly odevzdány.

R. 1639. uinil gubernátor knížetství Svídnického Jií

Ludvík hrab ze Stahremberga císai návrh, aby residence jesuit-

ská v Svidnících na kollej byla povýšena, a k fundací této

kolleje byl vykázán statek Šmelvický (Schmelwitz), asi dv míle

od Svídnic ležící, po Fiinfkircherovi z Fiinfkirchu v pokut

konfiskovaný. Avšak návrh ten pro nehod}^ válené nemolil

býti proveden. Teprv po ukonení války 301eté vedle rozkazu

krále Ferdinanda IV., jemuž císa knížetství Svídnické postoupil,

odevzdán byl r. 1652. statek Šmelvický, k nmuž tvrze a dvory

poplužní v Šmelvicích a v Klettendorfu s nkolika poddanými

v Mertzdorfu náležely. Jesuitm k fundací kollegia svídnického

v summ 24.000 dolar slezských, kteráž na statku Svídnickém

král. fisku byla vyhrazena. K doplnní fundace pidáno pak

Jesuitm msín 30 zl. rýn. Mimo to odkázal r. 1650. Jií

Ludvík hrab ze Stahremberga sídlu jesuitskému ve Svídnicích
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^000 z\rjýn. (Schmidl ITL 1086 a 1228 ; lY. 1. p. 203 a 388
;

IV. 2. p. 775 a 627.) K. 1643. dal odpraviti Torstensohn ti'

jesuity, kteí Švédj zraditi zamÝšIeli. (Biirkner, Geschichte der

8tadt Breslau, S. 203.) — R 1653.— 1654. k naléliání Jesuit

odato bylo nekatolíkm v knížetstvícli Svídnickém a Javorském

mocí 248 kostel. — Pi zrušení ádu koUej svídnická dlužná

byla eskému fondu studijnímu 5000 zl. (Arch. místodrž. F. 11. 87.)

YII. Kesidence wartenberská a kollej lehnická.

Sídlo jesuitské v mst Wartenbergu (Deutsch-Wartenberg)

;založeno bylo v tamjším hrad od provinciála r. 1649., když

Jesuitm provincie eské odevzdáno bylo panství Wartenberské,

které Jan Arnošt sv. p. z Prinzeašteina po první manželce své

Helen, roz. sv. paní z Rechenberga, r. 1611. zddil a r. 1639.

kšaftem svým druhé manželce své Eleonoe z Harrachu, a po

její smrti Jesuitm provincie eské k založení nové kolleje

v Slezsku odkázal. Y sídle wartenberském, náležejícím ke kolleji

vratislavské, zídili si Jesuité zvláštní kapli na hradu, aby tam

službami Božími aspo ponkud psobiti mohli na obyvatelstvo

veskrz nekatolické.

Dchody panství wartenberského, k nmuž náleželo msto
Wartenberg s 10 vesnicemi a msteka Neustadtl, Lindava

(Lindau) a Borové (AVundisch-Borau) se vším píslušenstvím,

vynaložili Jesuité k založení nového kollegia a semináe v mst
Lehnici (Liegnitz). K zaízení tohoto kollegia koupili Jesuité

v Lehnici nkolik dom a obdrželi od zampána kostel sv. Jana

se všemi statky k nmu náležitými, kter<^ jakožto kostel dvorní

bývalých vévod lehnických jim byl odevzdán s tím závazkem,

aby u nho stále vydržovali mausoleum vévod. Kostel ten

pestavli Jesuité (r. 1714.— 1718.) v krásném slohu a pistavli

k nmuj r. 1727. též dv vže. Dle smlouvy Altranstádtské

•(22. srpna 1707), kterou se ujal protestant slezských švédský

král Karel XII., ponechán byl Jesuitm kostel sv. Jana v Leh-

nici, ale statk jeho užilo se k založení rytíské akademie pro

stranu katolickou i protestantskou.

Po zrušení kolleje lehnické r. 1776. pipadlo panství Warten-

berské, na nmž eský fond exjesuit ml jistinu 28.325 zl.

rýn., král. ústavu školnímu v Slezsku, k jehož rukoum r. 1788.
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veejnou dražbou bylo prodáno vévodovi Petru Bironovi z Kur-

iandu za 300.000 dolaru. (Schmidl, Hist. Soc. Jes. iy./2. 148,

521 & 676. — Grilnhagen, Geschichte Schlesiens II. 376. —
Biirkner, Geschichte der Stadt Breslau 11. 61. — Arch. místodrž.

F. II. 87.)

YIIL Jesuitská sídla v knížetství Opolském a

B e ž s k é m.

Aby zbytky nekatolík v tchto knížetstvích, zvlášt na

panství Beuthen, byly vyroceny, zízena byla nová sídla jesuit-

ská v Tarnovicích (r. 1675.), v Behu (r. 1681.) a konen
v Opoli. Y tchto sídlech Jesuité psobili zdárn, zvlášt v Tarno-

vicích, když obdrželi kostel v sousedním Pekaru (Deutsch-Pir-

kau), a o tamjším obrazu Matky Boží rozšíili povst' moci

zázrané, takže obraz ten r. 1680. za doby moru císa sám

dal pinésti do Prahy, kde jej arcibiskup zvláštním dekretem

prohlásil za zázraný, akoli téže doby biskup vratislavský tomu

odporoval. ^ Y Behu (Brieg) obdrželi Jesuité r. 1681. jeden

knížecí dm, v nmž brzy potom zídili školu a r. 1735. v mst
si vystavli nový kostel. (Grilnhagen, Geschichte Schlesiens IL

375 & 428.)

Yytené koUeje jesuitské v hrabství Kladském a knížetstvích

Slezských zstaveny byly dle míru Yratislavského a Dráždan-

ského (r. 1742. a 1745.) v stava pedešlém, v nmž i po zru-

šení ádu jesuitského r. 1773. ješt po ti léta zsta]y. Xebo
pruský král Fridrich IL ediktem z dne 5. záí r. 1773. zakázal

vyhlásiti v Slezských zemích svých breve papežské o zrušení

Jesuitu, odhodlán jsa podržeti v nich Jesuity, aby jak dosavad

bedliv se starali v kollejích svých o vyuování mládeže studu-

jící jakož i na universit vratislavské o vzdlání katolickéha

knžstva pro správu duchovní potebného. Teprv r. 1776. zmnil
král k stálému naléhání papeže úmysl svj a naídil Jesuitm,

aby odložili jméno a odv svj eholní a spojili se v jinou

spolenost" duchovní, která pod názvem korporace knží král.

ústavu školního (Priester des kon. Schulen-Instituts) stále obsta-

rávati mla vyuování mládeže katolické a do ústavu svého
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pijímati mohla nové cleny jenom jakožto kandidáty uitelství

a vzdlávati je za uitele. Na míst bývalých rektoru koUejí zízena

byla ve Yratislavi k rozkazu krále zvláštní kommisse školní^

v které za pedsednictví král. kurátora university zasedali i-

ditel škol, pak rektor a kanclé, dkané a starší obou fakult

university a prefektové gymnasia ve Vratislav.

Dotenému král. ústavu školnímu ponechány byly všecky

statky b^^valÝm koUejíni jesuitským náležející, které však byly

dány pod správu zempanskou, od níž r. 1788. veejnou dražbou

byly prodány.

Konen novým ádem pro universitu vratislavskou a

školy s ní spojené ze dne 26. ervence r. 1800. zrušena byla

korporace knží král. ústavu školního, takže budoucn professoi

na universit a gymnasiích nemusili spolen žíti ani býti stavu

duchovního
;
jmní pak dotené korporace pipadlo státu, zstalo

však navžvly vnováno katolickému fondu školnímu. (Brúkner

& Stein, Geschichte der Stadt Breslau. — Wedekind, Geschichte

der Herrschaft Glatz.)
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Kláštery.

Y království eském a v markrabství Moravském bylo

^ž na dobu císae Josefa II. mnoho klášter, v nichž valnf

poet mnichv a jeptišek oddán byl jen životu rozjímavému,

bohomyslnému, takže se nezabývali ani správou duchovní ani

vyuováním mládeže ani ošetováním nemocn^f^^ch, a tak k blahu

všeobecnému niím nepispívali.

Nkteré z tchto klášter mly znané jmní na statcích

i na jistinách, zvlášt k fundacím na mše jim darovaných od

panovník a mnohých píznivc. Tak páilo se jmní Cisterciák

v Plasech a Praemonstrátek v Chotšov v Cechách, Praemon-

strát v Hradišti a Cisterciák ve Yelehrad na Morav po

dvou millionech zlatých; Benediktin v Kladrubech, Karmeli-

tán v Menším mst pražském a Praemonstrátek v Doksanech

v echách, Praemonstrát v Louce a Cisterciák ve Zdare na

Morav po jednom millionu; Benediktinek u sv. Jií na hrad

pražském, Servit u sv. Michala v Praze, Cisterciák v Sedleci

v echách, též Cisterciánek v Starém Brn a Praemonstrát

v Zábrdovicích na Morav po 7-2 millionu zl. rýnských. Nejvíce

fundací mešních bylo pi kláštee Karmelitán v Menším

mst pražském s jistinami 119.639 zl. rýn., pi kláštee

Servitv u sv. Michala v Praze s jistinami 109.501 zl. rýn.;

pi klášteru Paulán u sv. Salvátora v Praze, kde založeno

bylo 4784 mší ron s jistinami 70.431 zl.: pak u Kajetán

v Menším mst pražském s jistinami 59.000 zl.
;
pi kláštee

Augustián u sv. Kateiny v Praze s jistinami 56.199 zl. 40 kr.

;

potom pi kláštee Dominikán u sv. Máí Magdaleny v Menším

mst pražském s jistinami 60.850 zl., z nichž nebylo ujištno
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pražském, kde založeao bylo pes 2000 mší záclušních ron
s jistinami na 30.000 zl., kteréž však od mnich byly

utraceny.*)

Tomuto množství fundac mešních aby mohly kláštery

dostáti, vydržován byl v nich velký poet knží; bylo jich

prmrem 15—20 v jednotlivých klášteích, v nkterých 30—40,

Pemnozí však nebyli ani spsobilí k správ duchovní, nejsouce

mocni jazyka lidu, takže nkteré kláštery, jako klášter Servit

u sv. Michala v Praze, dobrovoln se vzdaly práva farního pi

kostelích svých. Zvlášt pak mnichové z ciziny do ech pišlí

nebývali ani Udu eskému k prospchu ani církvi k požehnání.

Naproti tomu nebylo v mnohých krajinách daleko široko

žádných správc duchovních.

Nedostatku tomu odpomoci odhodlal se císa Josef 11.

zrušením dotených klášter, dle jeho náhledu zcela zbytených,

jichž jmní obráceno býti mlo k založení fondu náboženského,

z jehož dchod zízen a vydržován býti ml dostatený poet

nových far. — Aby císa úmysl svj bez pekážek provedl,

prohlásil se za neodvislého od papeže a naídil klášterm

v zemích svých ddiných již 24. bezna r. 1781., aby se neí-

dili provinciály svými v Kím sídlícími, nýbrž jenom domá-

cími pedstavenými, kteréž zárove moci biskupské podídil.

Takto perušiv spojení klášter s ímem, vydal 29. listopadu

r. 1781. dvorské kancelái své naízení, aby ve všech jeho

zemích ddiných skrze zvláštní kommissae zempanské k tomu

naízené sepsány byly všecky kláštery mužské i ženské, které

jsouce pro bližního beze všeho užitku. Bohu líbiti se nemohou,

zejména kláštery ádu Kartusián, Kameldulenských, Eremit

(poustevník), též všecky kláštery Karmelitánek, Klarisek, Ka-

pucínek a jiných ád podobných, kteí mládeže nevychová-

vají a nevyuují, nemocných neošetují a pouze rozjímavý

vedou život. Zárove mli kommissai vyšetiti dchody a jmní
dotených klášter, jak se to dlo pedešle pi zrušení kollejí

*) V nkterých klášteích žih mnichové lehkovážn, takže vypo-

vídali bez povolení i fundaní jistiny na statcích zemských uložené a je

utráceli. Proto r. 1778. dekretem c. k. gubernia v Praze dne 7. kvtna

t. r. naízeno bylo úadu král. desk zemských, aby takových jistin fun-

danícb bez vyššího povolení klášterm nebylo vydáváno. (D. Z. 572, K. 19.)
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jesmtsk<'ch, zprávy pak o tom podati .skrze nejvyššího kanclée

císai samému.

Potom vydán byl koncem r. 1781. od c. k. kanceláe

dvorské pedpis od císae schválenÝ, dle nhož mlo ped-

sevzato býti zrušení klášter. K tomu úelu vyslána bf t: mla
do každého kláštera k zrušení ustanoveného c. k. zempanská

kommisse skládající se z nkolika vyšších úedníku. Pedseda

kommisse, jímž byl v království eském jmenován hrab Karel

Clary, místopedseda pi appellacích, neb jeho zástupce, oby-

ejn krajský toho kterého kraje, oznámil shromáždným ehol-

níkum neb jeptiškám i laikm cis. naízení, že klášter jest zrušen,

a vyzval pedstaveného kláštera i ostatní osoby duchovní i svtské,

jimž správa dchod a jmní kláštera byla svena, aby vykonali

písahu, že veškeré jmní nemovité i movité (na statcích, pozemcích,

jistinách, pohledalostí, hotových penzích, stkvostech, zásobách

a jiných vcích jakéhokoliv jména a druhu) klášteru náležející,

vrn a svdomit (sine reservatione nientali) udají a odevzdají,

nieho nezamlíce ani nezadržíce. Konen eholníkm bylo

oznámeno, že ve lht jim ustanovené (tí — neb ptimsíní)

musí klášter opustiti s výslužným jim vymeným a dle naí-

zení provinciáhi do jiných klášter téhož ádu ponechaných se

odebrati, eholníci však ádv úpln zrušených (totiž Barnabité,

Kajetáni, KarmeUtáni, Kartusiáni, Kížovníci Cyriaci, Kí-

žovníci strážci Božího hrobu. Pauláni a Trinitáni) že mohou

s povolením biskupských ordinariat pestoupiti do stavu knží

svtských, jeptišky pak zbaveny slib eholních s pensí svou

vstoupiti do svta. — Každý akt o vyhlášení zrušení kláštera

jakož i písežní formule od každého jednotlivce podepsaná,

svdící o vykonané písaze, byly piloženy protokolu o zrušení

kláštera sepsanému a zaslány ke dvoru, c. k. eské kommissi

dvorské ve vcech klášteru naízené, jakožto dkaz, že se pi

tom šetilo nejvyššího naízení.

Inventáe o jmní klášter zinišených s obšírnou zprávou

kommisse zaslány byly c. k. útárn dvorské. Archivy a listiny

klášter zrušených pevzalo c. k. gubernium k uschování a jenom

spisy dovedné, které se vztahovaly k statkm klášter, odevzdány

byly c. k. komorní správ. (Arch. místodrž. 145/31.) — Veškeré

knihy a rukopisy s katalogy . knihoven dle cis. naízení z dne
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7. dubna r. 1782. dodány byly do Prahy c. k. universitní

knihovn a jich seznamy poslány c. k. íi,uberniu, od nhož

pedloženy dvornímu úadu k vybrání pro dvorní knihovnu.

(Arch. místodrž. 145/40.) Statky klášter byly odhadnuty a správ

král. statku komorních odevzdány. Hotové peníze a jistiny,

stkvosty a apparamenty kostelní odeslány byly hned cis. kr. ko-

mornímu úadu bernímu do Prahy. Jistiny klášterní, uložené

u osob soukromých, dle nejvyššího naízení byly vypovzeny

a hned jinde pojištny
;
jenom nkterým dlužníkm spolehlivým

povolena lhta k jich zaplacení. — Dluhy klášter byly se-

psány, a teprve, když za pravé byly uznány, od král. fisku

vitelm úroky z nich vykázány nebo jistiny zaplaceny z fondu

.náboženského. (Arch. místodrž. 145. sub num. 21. 40 a 68.)

Reholníkm a jeptiškám klášter zrušených dostalo se na

as života jejich dosti dobrého opatení, jakého nemají za ny-

njší doby ani farái ve výslužb žijící. Nebo povoleno bylo

od císae pevorm (opatm) kartusianským denn po 2 zl.

(ron 730 zl.), ostatním opatm (praelátm) denn po 4 zl.

'(ron 1460 zl.). Mimo to dle cis. resoluce 10. listopadu r. 1785.

ponechati se mlo expraelatm tolik nábytku a svrchk, co vy-

žaduje zevnjší postavení praelata, který zrušením kláštera,

pokud ád jeho trvá, nepozbývá hodnosti a dstojnosti opata

infulovaného. Ostatním knžím ponechán býti ml nábytek jim

náležející a vymeno jim výslužné po 200—300 zl. a pro

frátery professi po 150 zl. dekrety dvorními z dne 11. dubna,

29. ervna a 31. íjna r. 1786. Mnozí eholníci však pestoupili

do stavu knží svtských, obdrželi na oblek po 100 zl. a stali

se správci duchovními. Jeptiškám pak vykázáno bylo na oblek

svtský po 100 zl. a výslužného denn po \o zl. a pevorkám

po 1 zl. — Také sloužícím klášterním, kterým od kláštera po-

jištn byl doživotní plat z milosti neb almužna, tento plat od-

vádn býti ml dle cis. naízení z dne 7. bezna r. 1786.

z fondu náboženského, když dotení služebníci neschopni byli

k další služb ; mohli-li však ješt sloužiti, postaráno mlo býti

o to, aby jim zatím bu v jiných klášteích ponechaných neb

nkde jinde opatena byla služba. Ostatní služební, jimž od

pedstavených klášter nebylo pislíbeno doživotní zaopatení,

mli hned propuštni býti z klášter dle ádu služebního z dne
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1. prosince r. 1782. se mzdou šestimsíaí. Xaproti tomu slu-

žebnictvo v kláštee zrušeném ješt potebné mlo až do vy-

stoupení knží po 3 neb 5 msíc býti zaopateno a placeno^

mezi tím však se ucházeti o jinou službu. (Ai'ch. místodrž. 145/52.)

A. Kláštery v echách.

Dle cis. naízení daného dne 12. ledna r. 1782. dekretem

dvorním ze dne 28. února t. r. zrušeno bylo bhem sedmi let

nejprve píštích (1782.— 1789.) v království eském y^ klášteru,

61 mužských s 960 eholníky a 13 ženských s 380 jeptiškamL

Z tch bylo v mstech Pražských 17 klášteru mužských s 323

eholníky a 6 klášter ženských s 181 jeptiškami, totiž v Starém

ftiésté : klášter Cyriakii u sv. Kíže (s eholníky 17), Klarisek

u sv. Anežky (22), Paulánu u sv. Salvátora (21), Dominikánek

u sv. Anny (17), Benediktin Slovanských u sv. Mikuláše (13),

Servit u sv. Michala (23) a Karmelitán u sv. Havla (27);

v Novém i7isté: klášter Kapucín u sv. Josefa (48 ehol. )v

Františkán Hybernských (22), Celestinek v Bredovské ulici (27),

Trinitár na Spálené ulici (15), Augustián bosých u sv. Yáclava

(29), Kížovník na Zderaze (7), Augustián kanovník na Kar-

lov (10), Augustián obutých u sv. Kateiny (15) a Servit

v Slupech (7); v Menším mesté: klášter Dominikán u sv. Máí
Magdaleny (17 ehol.), Karmelitán u P. Marie Vítzné (42),

Kajetán (15) a Karmelitek u sv. Josefa (19); 7ia Hradca7iech\

klášter Benediktinek u sv. Jií (37), Uršulinek u sv. Jana Ne-

pomuckého (59) a Barnabit u sv. Benedikta (s 5 eholníky).

Mezi kláštery zrušenými byly nkteré z nejpamátnjších

založení prvních knížat a král eských, zejména klášter Bene-

diktinek u sv. Jií na hrad pražském; klášter Klarisek u svaté

Anežky v Praze; kláštery Benediktin u sv. Jana pod Skalou

na Berounsku, v Sázav a v Kladrubech; kláštery Cisterciakú

v Sedleci, v Plasech, v Zlaté Korun a v Zbraslavi.

Z budov klášterii zruše7iých postoupeno bylo 1 1 k umístní

nových far, 3 jiným klášterm a 15 rozdílným ústavm; pro-

dány pak byly 44 budovy, z nichž 15 upraveno bylo v zámky;

jenom budova klášterní u sv. Michala v Praze náleží podnes

fondu náboženskému.
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Z kostelu klásterniclL staly se chrámy farními následující

:

kostel II sv. Havla, u P. Marie Vítzné a n sv. Trojice v Praze

;

též kostely klášterní v Borovanech, v Teboni, na Ostrov u sv. Do-

brotivé, v Pivoni, ^ Sopce, u sv. Jana pod Skalou, v Sázav,

v Polici, v Plasech, v Zlaté Korun, v Zbraslavi, v Pohlede,

v Jablonném, v Nových Dveích, v Chýších, v Kuklenách, v Klá-

štee u Bystice Nové, v Milevsku, v Doksanech, v Chotšov,

v Rabštein, v Konojedech a v Stovicích. Z ostatních 48 ko-

stel klášterních ponechány byly 3 za kostely filiální, 18 po-

stoupeno bylo jiným klášterm a ústavm, 27 kostel však

bylo zrušeno a prodáno s klášterními staveními k úelm sou-

kromým neb zstaveno zkáze dle rozkazu vlády, která vy-

držování jich pokládala za zbytené a škodlivé státnímu hospo-

dáství. Tak vzniklo v Cechách, zvlášt pak v Praze mnoho

zícenin umlých staveb chrámových. S kostely a staveními

klášterními prodány byly veejnou dražbou též nábytky a náadí

kostelní, ímž pišlo na zmar mnoho pedmt umleckých,

jako obraz, soch, knih a jiných vcí, a tak zaniklo též mnoho

vdeckých památek a pramen djepisných. Y nkterých klá-

šteích nalézalo se mnoho zlatých a stíbrných monstrancí, ka-

lich, ciborií, krucifix, sošek svatých, svícn, lamp a jiných

vcí; hojná zásoba drahocenných infulí, ampulí, ornát, kasulí,

dalmatik a antipendií; též množství stkvost, zlatých koflík,

prsten s drahými kameny, perlových toenic a jiných klenot.

Ytší ás tchto vcí skupovali obyejn za fatku židé a pro-

dávali je draze do ciziny. Jenom nco z vcí kostelních darováno

bylo kostelm farním.

Z jmní a statk klášter zrušených založen byl r. 1782.

eský fond náboze?iský^ jehož dchod užívati se mlo pod

správou státu k úelm církve katolické ; z poátku však jmní

.

to ledva stailo na výslužné eholník a jeptišek propuštných.

Z dchod statk, které byly odevzdány správ král. úad
a potom znenáhla prodány k ruce fondu náboženského (dle

zprávy týchž úad ze dne 20. dubna r. 1790.),*) císa Josef 11.

*) Jenom statky a jmní ty klášter v Praze, totiž Gyriak (Kí-

žovník) u sv. Kíže, Dominikánek u sv. Anny, Dominikán u Maí Mag-

daleny a Uršulinek na Hradanech pipadly k rukoum vitel pro znané

dluhy, do nichž špatným hospodástvím zabedly kláštery vytené.

Bílek : Statky a jmoí. 10



založil r. 1784. nové biskupství v Budjovicích, jemuž k užívání

byly dány statky zrušeného kláštera Karmelitánského v Pacov,

mající cenu 273.000 zl. konv. mince. Zvlášt pak z tchto d-
chod zízeno bylo znenáhla mnoho novycii far, jichžto poet

dotud byl nedostatený. Nyní obnáší poet far a lokalií z ná-

boženského fondu v echách vydržovaných 260, z nichž jest

v arcidioecesi pražské 60. v dioecesi litomické 41, v dioecesi

královéhradecké 100 a v dioecesi budjovické 59. K ástenému

nadání (in partem dotationis) nových far a lokalií obrácen}^

byly fundace na mše pi lílášteích zrušených se nacházející,

které k ruce fondu náboženského byly ujaty a mezi správce

nových far rozdleny. (Arch. místodrž. 145/18.)

Bližší zprávy o zrušených klášteích v echách erpané

z král. desk zemských (D. Z.), z knih pozemkových mst Pražských

pi dskách zemských uložených (Libri contractuum), z knih

pozemkových vinohradských a z c. k. archivu místodržitelského

(jehož použíti dovoleno bylo spisovateli výnosem veleslavného

praesidia c, k. eského místodržitelství z dne 20. ervna r. 1892.

ís. 6171.), podány jsou v seznamech a popisech následujícícli,

v nichž kláštery jsou seadny dle abecedního poádku jejich

eholí. Do tchto seznam položeny jsou též 4 kláštery pozdji

zrušené, totiž kláštery Augustián v Brod Nmeckém (r. 1806.),

v Lysé (r. 1812.) a v Táboe (r. 1816.), pak klášter Minoritu

v Horažovicích (r. 1814.); mimo tyto ješt 2 kláštery Fran-

tiškán v Hájku a v Slaném, v nichž velký poet eholník

znan byl zmenšen, jmní však klášterm tm bylo ponecháno.

Ke klášterm v ecliách zrušeným náležely;

1. KlášterAugustián (opatstvi Lateránských kanovník

eholních ádu sv. Augustina) na Karlov v Novém mst
pražském s kostelem P. Marie a sv. Karla Velikého, který Karel IV.

r. 1350. založil a r. 1377, slavn vysvcený lateránským Au-

gustiánm z Francie r. 1350. povolaným odevzdal, vykázav jim

roních píjm 41 hiven stíbra (1 hivnu po 56 groš. praž.

poítaje), též plat korunní z msta Kouimi a desátek z msta

Blé. (D. Z. 6, A. 16.) Potom obdržel klášter podací kostela

farního v Bezdzi se vsí Zbiny od zakladatele svého, a od jeho

manželky královny Anny r. 1355. právo patronátní farního

kostela v Lysí\ královn eské náležející, se všemi statky, dvory,

!
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llesy, rybníky, dchody i jinfm píslušenstvím. Kanonii Kíir-

lovské podídil Karel IV. též klášter (probosství) s chrámem

sv. Václava a sv. Karla Velikého v Dolním Ingelheim, rodišti

to Karla Velikého, r. 1354. založený pro 4 eholníky národnosti

•eské z kanonie karlovské, jejíž dchody tím byly zvýšeny.

Mimo to daroval kláštera r. 1383. (1393) Vok z Waldšteina

roní úroky 20 kop gr. praž. ze vsi Brenné vycházející. (Borový,

Lib. Erect. III. 274 a IV. 380.) Ale po zniení kláštera válkami

husitskými statek Lysá opt ke korun byl potažen.

Teprve za Vladislava 11. zízen byl nov klášter s kostelem

a náhradou za statek Lysou, který Vladislav 11. r. 1508. Ka-

tein Smiické postoupil, jinými statky nadán. Avšak za vpádu

Pasovských dne 15. února r. 1611., klášter od lidu pražského

byl poplenn a opat s nkolika mnichy ukrutn zavraždn.

V opuštný klášter uvázal se prozatím probošt zderazský, brzy

však do nho opt dosazeni byli Augustiáni, jimž pak r. 1620.

od stavv odbojných odata byla nkterá pole za Svinskou

branou ležící, která však po bitv blohorské klášteru byla na-

vrácena. (D. Z. 193, D. 14.)

Za války ticetileté r. 1631., 1639. a 1648. sloužil klášter

obráncm Prahy za skladišt a strážnici. ímž budovy jeho

vzaly zkázu velikou, takže klášter od r. 1640.— 1651. byl pustý,

od jediného knze, administrátora opatství, obývaný. R. 1651.

ustanovil císa Ferdinand III. za opata na Karlov Isidora de

Croce, rodem Španla, nkdejšího vojína a potom eholníka

karmelitánského u sv. Havla, který pomocí španlských šlech-

ticv a píspvky ze solní pokladny od r. 1651.—1658. vystavl

novou budovu klášterní i zvláštní praelaturu a r. 1660. opravil

také kostel, avšak nevkusn. Za tohoto opata zmohl se opt

klášter, takže již r. 1660. koupil od ddic hrabte Verdugo

statek Velikou Ves (Michelsdorf, kr. Zatec.) za summu 13.550 zL

rýn. (D. Z. 313, L. 9.) — R. 1671. prodali Augustiáni ves

Dahoves od starodávna klášteru náležející Karlovi Ludvíku

ejkovi z Olbramovic za 4000 zl. rýn. (D. Z. 390, A. 7.) Za to

koupil klášter r. 1699. dvr Dechtary (kr. Kouim.) od Jiího

Arnošta Tyralla z Treuburgu za 11.000 zl. rýn. (D. Z. 406,

G. 13.) — R. 1714. získal klášter vinici s polem a štpnicí,

-s lisem a erenm, za Svinskou branou ležící, od Ferdinanda

10*
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Schiinpfliiga za 3150 zl. ryii. (Knihy vinohrad., Lib. coutr. 25.,

fol. 117): pak r. 1745. vinici blíže Xush' od Petra Schonpfluga=

za 700 zl. ryn. (Vinohrad, knihy, Lib. contr. 26, fol. 540.),,

potom r. 1747. od ddic ajových (Cajo) vinici •>> Konstanthi<.<

nazvanou, za Žitnou branou mezi vozovou cestou do Nusle-

jdoucí a vršovickou silnicí ležící, s polem pi ní, štpnikou,

domem a píslušenstvím za 3000 zl. ryn. (Vinohrad, knih}^,.

Lib. contract. 27, fol. 187.) Po zrušení kláštera tyto vinice-

prodány byly Janu Lunetoví, jak nížeji jest zapsáno. — R. 1748-

koupil klášter vinici v Košíích »7/^ Vokrouhlickun. eenou,.

za 6000 zl. rýn. (D. Z. 736, K. 9.)

R. 1757. porouchán byl kostel pi pruském obležení Prahy

nepátelskou stelbou; padlo na nj 807 žhavých kulí, takže

stechy jeho stavb gotické pimené shoely a potom v ny-

njší ti bán plechem pobité a lucernami opatené se pro-

mnily.

Konen cis. dekretem ze dne 1. kvtna r. 1785. klášter

byl zrušen a 11 eholníku z nho s pensí roní dne 11. listo-

padu t. r. jest propuštno. Statky kláštera pipadly fondu ná-

boženskému, k jehož rukoum potom byly prodány, totiž: ci) Statek

Veliká Ves (Michelsdorf) r. 1788. Ignáci Schreiterovi za 39.000 zl.

rýn. (D. Z. 684, A. 11): b) Statek Dechtary r. 1789. hrabnce

z Klebersbergu, roz. Kolovratové, za 19.272 zl. 50 kr. rýn., za

kterouž sunmiu r. 1795. dle dekretu dvorního z dne 25. dubna t. r.

opt král. komoe byl postoupen a komornímu panství brandý-

skému pivtlen. (D. Z. 735, L. 5 & 758, B. 1.)

Mimo to obdržel fond náboženský všecky domy a grunty

zrušeného kláštera, totiž: a) Ti spáleništ dom . p. 721.,,

722. a 724. (staré), Halantové a Polináka eené, pak 2 domy

. p. 723. a 725., Truhláský a Bubnuv eené, s polem o 4

mírách výsevku a vším píslušenstvím, kteréž r. 1786. veejnou

dražbou koupila paní Anna Volkova za summu odhadní 888 zl.

rýn. — b) Dva domy . p. 728. a 729., »u Bouilii« a »Vora-

ickfch« eené, s 2 zahradami o 5 mrách vfsevku, odhadnuta

za 3435 zl, koupila r. 1789. knžna Alžbta z Fiirstenbergii

za 2001 zl. rýn. — c) Dum Cakovský e. . p. 727. se za-

hradou, od Františky Kretschmerové kanonii karlovské k fundaci

na mše postoupený, odhadnut za 665 zl, prodán byl r. 1789.
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-veejnou dražbou msance pražské Ev Staenglovó za 750 zl.

.rýn. — d) Vinici^ zahradu a pole (l^a míry dolno-rakouské)

.koupila r. 1789. dražbou Eva Staengiová za 1760 zl. rýn. —
e) ZaJiradíi e. >->Fi'uweÍ7iku« o 2

'/o nir. výsevku s domem
zahradním c. p. 792. a s polem na hradbách ležícím o 5 korcích

-koupil r. 1790. Anastasius Herbicli za 2000 zl. rýn. (D. Z.

Kniha práva Karlovského No. IV., fol. 4, 14, 16, 18 a 22.) —
e) Pole (27.2 korc) e. Schanovo koupil r. 1786. Jií Konšický

za 150 zl. rýn. (Vinohrad, knihy, Lib. contract. B3, fol. 49 p. v.) —
J) Grunty 7A\ branou Žitnou ležící, totiž: vinice y>Gregorka«

.(na 2 pole promnná, obsahující 22 korce), vinice » Velká To'

7náška« (15^/4 korce) s domem . p. 59. se vším píslušenstvím,

vinice y>Malá Tomáška^ {Vj^ korce) a 4 korce polí a vinice

» Kozeliizka« s rolemi (2072 korc), odhadnuty za 9074 zl.,

jDrodány byly r. 1787. dražbou veejnou za 8400 zl. rýn. Janu

Luneto vi. (A"inohrad. knihy, Lib. contract. 31, fol. 314).

Staveni klásterni (. p. 453. nové, 726. staré) s kostelem

a zahradami o 674Q" k rozkazu císae Josefa 11. r. 1789. po-

:stoupeny byly k zaízení ústavu pro ošetováni chorobných a

nevyhoJLtelných osob (chorobinec)^ jenž dle dekretu c. k. místo-

držitelství z dne 26. ervence r. 1862. i s fondem svým a s kostelem

do správy obce pražské jest odevzdán. (D. Z. XIX. fol. 215

& kvat. 1160, K. 17. —Kniha práva Karlovského IV. fol. 17.)

Fondu náboženskému odevzdány byly též jistiny klášteru

náležející, úhrnein óy.óji zl. rýn., totiž: a) Jistiny findacni

46.156 zl. 53 kr., k nimž náležely : Jistiny 9000 zl. rýn. z dvou

fundací r. 1720. od sleny Polyxeny hrabnky z Eubná za-

ložených. (D. Z. 470, A. 9.) Jistiny 4000 zl. rýn. z dvou fundací

na mše od Martinice a Gallase založených, na statek Kimice

r. 1754. pjené. (D. Z. 450, A. 23; 828, G. 30.) — Jistina

500 zl. rýn. k fundaci na mše od Marie Antonie ovdovlé

Kriegelsteinové ze Sternfeldu r. 1762. založené. (D. Z. 377, M. 4.)

Jistina 7400 zl. rýn. na statek Eisenberg r. 1721. pjená.

(D. Z. 353, H. 21.) — Jistina 3000 zl. rýn. na statek Domousnice

r. 1733. uložená. (D. Z. 353, E. 5.) — Jistina 4500 zl. na

statek Labu r. 1764. pjená. (D. Z. 524, K. 3.) — Jistina

1300 zl. rýn. r. 1764. na statek Volanice uložená. (D. Z. 525,

C. 11.) — Jistina 1500 zl. rýn. na statku ernovickém a Smil-
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kove r. 1716. uložená. (D. Z. 331, K. 12 a^ 29.) — Jistina..

300 zl. rýn. r. 1725. na statku Libouni uložená. (D. Z. 436,.

E. 11.) — Jistina 2950 zl. rýn. od r. 1728. na statku ížkov.

(D. Z. 346 D. 19 a 27.) — Z tchto jistin náleželo 33.668 zl.

53 kr. k 49 fundacím na 1590 mší. — b) Jistiny kláštera

vlastní 2\A1^ zl. 13 kr. rýn., z nichž bylo za král. komorou,

bez úrok 14.387 zl. 33 kr. (Arch. místodrž. 145/20.)

Konen pipadlo fondu náboženskému: 275 zl. 42 kr.

hotových penz; 28.587 zl. 30 kr. za roní dchody kláštera

na jistinu uvedené; 1721 zl. 13 kr. pohledalostí kláštera; 4120 zL

31 kr. za zásoby klášterní ; 2133 zl. 46 kr. za náadí a nábytek
;

1016 zl. 15 kr. za dobytek a 5457 zl. 27 kr. za stíbro, stkvosty

a apparamenty. — Yeškeré jmní tohoto kláštera obnášelo po-

srážce dluh 16.243 zl. 3 kr. v jedné summ 168.922 zl. 10 kr.

Z toho však placena byla doživotní pense roních 3260 zl.,.

totiž opatovi 1460 zl. a 6 professm po 300 zl. (Arch. místodrž.

145/20.)

2. Klášter Augustián obutých u sv. Kateiny v No-

vém mst pražském, bývalý to klášter panen poustevnických

ehole sv. Augustina, od Karhi lY. na památku vítzství u tvrze

sv. Felixa v Lombardii r. 1332. dobytého r. 1355. založený*)

s kostelem sv. Kateiny r. 1367. vysvceným, který však dne

25. kvtna r. 1420. od Táboritii byl vypálen a rozbourán, takže

teprve r. 1441. nkolik eholnic v bývalém dom proboštov-

opt se usadilo a tam pouze z almužen žilo. Akoliv se pomry
tohoto kláštera za krále Yáclava 11. ponkud zlepšily, takže

r. 1522. i kostel byl obnoven, pece klesl}^ dchody jeho roní-

r. 1565. až na 80 kop. gr., z nichž jediná jeptiška pevorka.

Ludmila Leskoscová z Leskovce žíti mohla. Po její smrti k ná-

vrhu arcibiskupa pražského postoupen byl od císae Maxmiliána IL
opuštný klášter Augustínek se vším píslušenstvím r. 1565..

Augustiánm u sv. Tomáše v Menším mst pražském, od nichž.

*) Tomuto klášteru náležel dvr ve vsi Sobin, který r. i;i80.

klášter postoupil mšanu pražskému Henrichu Seidlovi smnou za jeho-

dvr v Bhhovicich. (Borový, Lib. Erect. 11. 168) — R. 1415. koupil týž.

klášter za 80 kop gr. od Albrechta z Koznic na ddictví jeho v Mrcho-

Jedec/i^ Roiisinotie a Teptisovicích 8 kopy gr. platu roního, holého a vnélio..

Dchody tohoto khUtera obnášely tehdáž ron 21;) kop 14 groš.
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však již r. 1608. opt byl opuštn. R. 1614. pevzali Au^ustiáni

u sv. Tomáše podruhé správu kláštera sv. Kateiny, který r. 1678. V

i s kostelem nov byl upraven a samostatnému pevoru odevzdán.
«^

Za let následujících nabyl klášter od etných dobrodinc znaných

dar a nadání, nejvíce však pispla svob. paní Dorota Veronika

Bekova, rez. Straková z ís^^edabylic, se svým bratrem Karlem

a sestrou Františkou k vystavní nové budovy klášterní (od

r. 1718.—1730.) a nového chrámu (od r. 1737.— 1741.)

Brzy potom dne 1. kvtna 1784. prohlášen byl klášter

sv. Kateiny za zrušený a fara pi jeho kostele pivtlena k fae

íyV. Apolináe.

Po zrušení kláštera dne 15. bezna r. 1787. propuštno

bylo z nho do jiných klášter 15 eholníkii s roní pensí

200 zl. Stavem klášterní s kostelem a se zahradami (12 korc)

pipadlo fondu náboženskému, od nhož postoupeno bylo k úelm
vojenského ústavu vychovacího, potom r. 1822. k zaízení filiálky

blázince, která po ase promnna byla v samotný ústav (ny-

njší blázinec zemský v Kateinkách c. p. ^ÓS.)^ jehož fondu

vedle cis. resoluce z dne 14. ledna r. 1823. dotené stavení od

fondu náboženského za 24.460 zl. 20 kr. st., a kostel sv. Ka-

teiny za 12.913 zl. st. byly postoupeny. (D. Z. 1104, A. 30

& 1245, L. 13.) — Kostel zstal od zrušení kláštera zavený

a teprv r. 1841. zase byl vysvcen a pro domácí služby Boží

ustanoven. Yž starobylá štíhlá dostala r. 1855. místo bývalé

bán cibulovité nynjší stechu špiatou.

Konen odevzdány byly fondu náboženskému jistiny

klášteru náležející v jedné summé yó.óiy zl, rýn., z nichž bylo

jistin fundaních 56.199 zl. 40 kr. a jistin vlastních 18.417 zl. 20 kr.

(D. Z. 593, T. 18.) Z jistin fundaních pojištno bylo na panství

Mnichovu Hradišti hrabte Vincence z Waldšteina 10.600 zl.

;

u hrabte Morzina 10.885 zl. a u hrabte Ludvíka z Hartigu

20.000 zl. (Arch. místodržit. 145/64.) — Veškero jmní kláštera

obnášelo po srážce dluh 2241 zl. 14 kr. v jedné summ
111.749 zl. 6kr.

3. Klášter Augustián bosých (mnich poustevník

žebravých) v Novém mst pražském pi kostele sv, Vác-

lava, který již r. 1180. se pipomíná a r. 1278. jakožto kostel farní

byl postoupen kížovníkm Božího hrobu na Zderaze, a od
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nich v nynjší stavbu gotickou uveden. Kížovníci zderažští zídili

nedaleko tohoto kostela v dom s lázní od nich r. 1324. koupeném

špitál pro chudé, který po vypálení jejich kláštera Tábority

r. 1420. zašel. Kostel sv. Václava i s farou odevzdán byl

kališníkm, takže pi nm až do roku 1621. s krátkou pe-

stávkou (r. 1592.— 1605.) byli farái nekatolití. Potom r. 1623.

od císae Ferdinanda II. darován byl kostel sv. Václava

s nkdejším špitálem, zahradou i s letohrádkem krále A^áclava IV.

blíže kostela stojícím doteným Augustiániim.

Augustiáni podporováni jsouce od císae a katolické

šlechty k vystaveni kláštera získali si více dom, totiž : r.

1623. koupil klášter dm v osad sv. Václava vedle fary ležící

v ulici k studánce, od Alžbty Bystické za 200 kop. mís.

— K. 1626. daroval Martin Miedek dm svj pod domem
farním sv. Václava nad Zderazem a vedle domu zadušního

»u Krotic« od starodávna eeného ležící, se vším pišlu

šenstvím k záduší sv. Václava. (Lib. contract. viridis 12,

fol. 212 a 213.) — Dm zboený, již jen místo na Psí ulici podle

domu »Víde« eeného ležící, postoupen r. 1626. klášteru od

Jindicha staršího Keického. (Lib. contract. virid. 12, fol. 214.)

— Dm vedle pedešlého ležící prodán klášteru r. 1626. od

Anny Chalibeasové za 210 kop míš. (Lib. contract. virid. 12

fol. 219.) — Dm na Psí ulici mezi domy Martina Miedka

á Václava Chalibeasa ležící prodala klášteru r. 1626. Ludmila

Krutišová za 615 kop. míš. (Lib. contract. virid. 12, fol. 219.)

— Dm na Psí ulici na rohu jdouc k studánce po pravé stran

ležící, se vším píslušenstvím koupil klášter r. 1626. za 325 kop

míš. (Lib. contract. virid. 12, fol. 219.) — Dm mezi domy

»u Jansv a Peeovic« eenými ležící postoupil klášteru

r. 1627. v dluhu 120 kop. míš. záduší klášteru povinném

Ciprian Zahrádka. (Lib. contract. virid. 12, fol. 242.) — Dm
na rohu proti Uzlarovm, jdouc k sv. Václavu na levé stran

ležící, prodala r. 1627. klášteru Markéta Tichá za 100 zl. rýn.

(Lib. contract. virid. 12, fol. 248.) — Dm ležící u samých

vrat kláštera, koupil klášter r. 1627 od Valentina Weyse za

90 zL.rýn. (Lib. contract. virid. 12, fol. 249.) — Dm na Psí

ulici se zahradou a píslušenstvím, mezi domy Mikuláše A^el-

varského a Kateiny Broumovy ležící, postoupil klášteru r. 1629.
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Adam Mirovský smnou za louku s polem pod Krí nad

Braníkem ležící, klášteru nékdy od Magdaleny Švikovy postou-

penou, pak za pole (10 korc) za sv. Pankrácem nade Dvorci

iležící, a k tomu ješt za 300 zl. rýn. (Lib. contract. virid. 12,

fol. 834.) — Dm na Psí ulici na rohu vedle Koií ulice

a kláštera ležící, »u Nmekv« od starodávna eený, koupil

klášter r. 1633 od bratí Mikuláše, Ondeje a Jana Yelvarských

za 1200 zl. rýn. (Lib. contract. virid. 13, fol. 112.) — K. 1634.

postoupil klášteru ad pias causas Jan Chrys. Šrepl z Šrepls-

,perku, cis. rada nad appellacími na hrad pražském, grunt

svj a místo prázdné zdí ohrazené, pod klášterskou vží ležící

a s grunty kláštera se dotýkající, se vším píslušenstvím pro

ohradu kláštera. (Lib. contract. virid. 13, fol. 144.) — Konen
dm u Topinku eený, na Psí ulici mezi domy klášterskými

.a zahradou ležící, koupil klášter r. 1635. od Václava Keslera

za 900 kop míš. (Lib. contract. virid. 13, fol. 209.)

"N'a míst tchto 13 dom a pustého král. hrádku vystavno r.

1626.— 1646. klášterní stavení a obnoven i kostel sv. Václava

z etných dar, Augustiánm poskytovaných, x^ejvtším dobro-

dincem kláštera byl kanovník Jan Arnošt Platejs z Platten-

šteina, jenž kšaftem svým r. 1637. konvent kláštera Augustián

bosáku u sv. Václava na Zderaze za ddice generálního všeho

statku svého ustanovil, zvlášt pak odkázal klášteru dm Pia-

tejský ,,tt Holc''' eený na Uhelném trhu blíže kostela a fary

;sv. Martina ležící, tak aby z toho domu živnosti uinn byl

dm modlitby ; avšak užívání téhož domu mlo ponecháno býti

po dv léta po jeho smrti pro zaplacení dluh urozené pann
Ann z Jizbice, kteréž také všecky svršky od zlata, stíbra,

piva, vína, koní, voz, sud, díví a jiných (krom všech

knih klášteru odkázaných) odevzdány býti mly
;

jistiny pak

20.495 zl. rýn. za král. komorou vynaložiti se mly k zapla-

cení legát. (D. Z. 145, O. 17.) — Proti tomu ustanovení

zvedli píbuzní Platejsovi odpor, který teprv r. 1672. skonen

byl porovnáním mezi klášterem a ddickou Kateiny Ludmily

z Elsheimu, roz. Platejsové z Plattenštejna, tak že klášter

upustil od všech nárok na dm Plaíejský^) a na jistiny Jizbické,

*} Tento dm, podnes y>Flatejs«. zvaný, . p. 416, prodala paní

Ludmila Kateina Špringerová, roz. z Elsheimu r. 1673. Janu Norbertovi

hrabti z Šternberka za 10.000 zl. rýn. (D. Z. 390, H. 14-.) R. 1797. by]
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k ruce doteno ddicky, provdané Springerové, naproti tomír

dostal klášter jistinu 4000 kop mís. a k tomu vinici nad Smí-

chovem ležící, eenou „na Zaklankii^^ a ped tím též vinici

a zahradu s domem .,Pnlata^'' eenou, pod Zderazem ležící,.

od Platejse pann z Jizbice odkázanou. (D. Z. 302, J. 3. —
Vinohrad, knihy, Lib. contract. 23, fol. 104 a 30, ol. 135.)

R. 1676. koupil klášter u sv. Václava vinici e. »u er-
veného lisu« v Košíích od Vavince Ossburga za 1550 zl.

rýn. (Vinohrad, knihy. Lib. contract. 23, fol. 252.) Tuto vunci

jakož i vinici y^na Zaklanku'-^ z ddictví po Platejsovi klášteru,

postoupenou, prodal konvent r. 1696. mšanu Fideli Weiblovi

za 4300 zl. rýn. (Vinohr. kn., Lib. contract. 24, fol. 361 a 373.)

R. 1681. koupil klášter vinici „na Malvazince'''' zvanou

s polmi a štpnicí od Jana Jelena za 5000 zl. rýn. (Vinohr.

kn., Lib. contract. 23, fol. 422.)

R. 1736. odkázala klášteru Anna Rosa ovdovlá Cvikrová,

roz. z Hochu, mšanka Xového msta pražského, po/e za

branou Koskou (Novou) za vinicí Cikánkou ležící asi 29

korc osení držící, které za 2582 zl. koupila. (Vinohr. kn., Lib.

contract. 26, fol. 364.)

R. 1740. odkázal Jan Karel Platejs z Plattensteina

klášteru (resp. Pann Marii na velkém oltái) všecko jmní- své-

krom domu a na mše zádušní 250 zl. (D. Z. 367, D. 21.)

Avšak brzy potom 12. kvtna r. 1785. klášter Augustiánú

byl zrušen a propuštno z nho s pensí 29 mnich, totiž 23

knzi. 5 klerik a 1 frater laik. Klášterní stavení s kostelem

zrušeným, jehož náadí i s obrazy bylo rozprodáno, pipadlo-

fondu náboženskému, od nhož je teprv r. 1875. koupil c. k.

aerar za 45.000 zl. r. m. (D. Z. G. XVIIL 121.) V stavení,

tom vojenskému aeraiu za roní nájemné 700 zl. postoupeném,

byla vojenská prádelna až do r. 1809., potom postoupeno bylO'

i s kostelem od císae Františka I. pro krajinskou trestnici

a k iielu tomu r. 1822. pestavno a znan rozšíeno jest

v tak bídném stavu, ze se ml znova vystavti k rozkazu magistrátu,

když prodán ])\l od Václava knížete zFaar se statkem Vršovickým a Po-

doiskvMi J .kubovi z IVimmer, c. k. podplukovníku, za 200.000 zl. (D. Z.

75S, M 12.) R. 181H. koupil týž dum již nov vystavný František

Doubek za 45.008 zl. od Antonína Haeckern. (D. Z 992, B. -i.)
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zvlášt r. 1854. dvma kídly soubžnými. — R. 1877. od

téhož stavení cás dvoru (263 ^i") prodána byla obci Pražské

za 13.000 zl. r. m. (D. Z. G. XXXV. 363.) Konen r. 1884.

dne 26. ledna prodáno bylo klášterní stavefií {v. p. 329. nové

a 282 staré) s devíti dvory, s kostelem sv. Václava, domy

zahradními a zahradami od aeraru za 600.000 zl. r. m. obci

Pražské, kteráž, když nová trestnice na Pankráci byla dosta-

vna a upravena, dne 12. kvtna 1889. stavení dotené pe-

vzala, aby je k stavbám novfch domu rozprodala. (Desk. Zem.

Sbírka listin r. 1890. . 1108.)

K ruce fondu náboženského ujaty a prodány byly r. 1785.

od c. k. správy komorních statk také pozemky klášteru nále-

žející, totiž: a) Pole (29 korc) ped Novou branou nedaleko

Sklenáky ležící, které koupil hrab Josef Malabaila z Canal

za 4000 zl. rýn. (Vinohrad, kn., Lib. contr. 31, fol. 279.) —
b) Vinice ,^Palata^\ kterou koupil Bernard Novák za 2500 zl.

rýn. (Vinohrad, kn., Lib. contract. 31, fol. 280.) — c) Vinice

„ Václavka'^ eená s domem a píslušenstvím, na Smíchov

ležící, kterou r. 1786. koupila Appollonie Feiteisenová za

1820 zl. (Arch. místodrž. 145/18.)

Fond náboženský obdržel též jisnny klášteru náležející

iihrncíu j;2.oó6 zL rým., totiž: fundace na mše 300 zl. rýn.

r. 1689. od Ludmily Skálové ze Zhore (D. Z. 467, Q. 28.);

fundace 1300 zl. rýn. r. 1698. od Sig:niunda Leopolda Schmidla

ze Schmidu založená a na statku Ronov pojištná (D. Z. 468,

E. 30.); fundace 1000 zl. rýn. od Karla Arnošta sv. p. z Bi-

singu r. 1704. založená (D. Z. 238, M. 9.); fundace 1000 zl.

rýn. od Ludmily hrab. de Clary r. 1715. založená (D. Z. 732,

B. 3.); jistina 1666 zl. 40 kr. rýn. na statku Dirném (D. Z.

239, A. 6.); 1300 zl. rýn. r. 1718. u msta Vodan (D. Z.

331, E. 23.); 2000 zl. rýn. r. 1769. za Matjem Pavlovským

(D. Z. 660, Xr. 4 a 662, M. 23.); 1000 z), rýn. na statku

Lhot Dlouhé (D. Z. 431, A. 19.); 2000 zl. rýn. na statku

Rožalovickém a 2000 zl. rýn. na statku Dtenickém,

kteréž r. 1784. k zaplacení dluh kláštera 4000 zl. byly

vyzdviženy (D. Z. 542, E. 23 a 25: 574, A. 30); 2000 zl.

r. 1740. na statku Kounickém (D. Z. 437, D. 17); 9000 zl.

rýn. r. 1749. na statku Nuslích (D. Z. 445. E. 20; 829, K. 16);
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5200 zl. rýn. r. 1751. na panství Konopišti (D. Z. 446, D. 13;

829, K. 16.); 2000 zl. Kn. r. 1752 na statku Ostrasín (D.

Z. 448, B. 15 a K. 26.); 1500 zl. rýn. r. 1754. na statku

Kadnickém (D. Z. 449, J. 24); 1000 zl. rýn. r. 1758. na statku

Voseku (D. Z. 453, G. 14.); 1000 zl. ryn. r. 1767. na statku

Beznici (D. Z. 526, J. 16.); 2000 zl. rýn. r. 1764. na statku

Domousnicích (D. Z. 524, C. 23); 4000 zl. rýn. r. 1769. na

statku Doupov (D. Z. 527, E. 5); 2000 zl. rýn. r. 1770. na

statcích \Yaldšteinskýcli (D. Z. 528, E. 6); 5500 zl. rýn. r.

1772 na statku Heman. Mstci (D. Z. 533, F. 25; ; 3000 zl

rýn. r. 1773. na statku Ml. Yožicícli (D. Z. 532, C. 5.);

1400 zl. rýn. r. 1774. na statku Yeseliku (D. Z. 532, F. 1.)

;

2000 zl. rýn. r. 1775. na statku Kundraticích (D. Z. 533, H. 4);

í)00 zl. rýn, r. 1776. na statku Bolešovicích. (D. Z. 536, F. 21

a 23.) — Jistina 2100 zl. (s úrok}- zadrželými od r. 1784.

—

1791. na 567 zl.) na dom Faltina v Praze, pipadla svtskému
fondu nadanímu. (Arch. místodrž. 145/18.) Zrušením kláštera

Augustiánu u sv. Yáclava získal fond náboženský úhrnem

105.386 zl. rýn.

4. Klášter Augustiánu (Lateránských kanovník ehole

sv. Augustina) v Borová n ech (Forbes, kr. Budjovic), u farního

kostela Navštívení P. Marie r. 1454. od rytíe z Linden, pána

na Hluboké, založený a statky Hlubokou a Borovany nadaný,

potom však od Yiléma z Kožmberka r. 1567 (1586) zrušený

obnoven byl opt r. 1631. od arciknížete Ferdinanda (III.)

Správcem statku Borovan, klášteru navráceného, ustanoven probošt

kláštera neuburského v Rakousích, který pak od r. 1631.— 1662.

z kláštera svého kanovníky borovanské doploval.

Po zrušení kláštera r. 1785. bylo z nho propuštno

S pensí 10 eholník. Statek klášterní Borovany pipadl fondu

náboženskému, k jehož rukoum r. 1789. od c. k. gubernia

prodán byl knížeti Janu Nepom. Prokopovi ze Schwarzenberga

za 52.612 vX. 5V4 kr. rýn. (D. Z. 684, Cr. 3 & 689, B. 18.)

Stavení bývalého kláštera pestavno bylo na zámek. — Mimo

statek vytený odevzdány byly dne 20. bezna 1789. fondu

náboženskému : a) Jistiny klášteru náležející úhrnem 22,624. zL

46^1^ ki\^ z nichž bylo jistin fundaních 7000 zl. a jistin vlastních

15.624 zl. 46^2 ^i'-7 ^^^^^ ^"^^^ jistina 4500 zl. rýn. na panství

I
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Jiíid. Hradec r. 1731. píij^ená a jistina 4000 zl. rýn. na statek

Holkov r. 1751. uložená. (D. Z. 352, J. 16 & 446, G. 6.) —
b) Jistina nezúroitelná 643 zl. 47 kr. — c) Na botových pe-

nzích 402 zl. 22 kr. — d) Desátek k fae náležející roc. 188 zl.

35 kr. na jistinu 4"/o uvedený, 4714 zl. 35 kr. — e) Za zá-

soby a pohledalosti 1354 zl. 43 kr. — f) Za stíbro a stkvosty

1011 zl. 3 kr. — g) Za nábytek a jiné vci 507 zl. 18 kr. —
Veškeré jmní kláštera obnášelo po srážce dluh 17.995 zl.

48 kr., úhrnem 65.874 zl. 54 kr., z ehož placena byla pense

10 eholníkm po as jejich života. (Dle zprávy c. k. komorní

útárny ze dne 27. srpna r. 1789.) — (Arch. místodrž. 145/55.)

5 . K 1 á š t e r A u gu s t i an (eholníchkanovník sv. Augustina)

v Teboni, od bratí Oldicha I., Petra, Jošta a Jana z Rožm-

berka r. 1367. pi farním kostele byl založen (dle listiny zá-

kladní krále Václava r. 1385.). Listem daným dne 12. kvtna

1367. povolil arcibiskup pražský Jan doteným bratím z Rožm-

berka, aby farní kostel v Teboni se všemi statky, právy a

píjmy odevzdán byl klášteru Augustián. E. 1380. darovali

odkazem svým bratí Petr a Jan páni z Rožmberka k nadání

kláštera ješt roní úroky 66 kop 4 gr. pražské, vycházející

ze vsí Bilice a Branné. — R. 1389., k žádosti bratí Oldicha

a Jana pán z Rožmberka, s povolením papeže Urbana VI.

ustanoven byl první opat kláštera na míst dosavadního pedsta-

veného. (Borový, Lib. Erect. L 62, IL, 172, III. 298.) Avšak

r. 1567. (1586.) klášter od Viléma z Rožmberka jest zrušen,

a teprv r. 1631. od arciknížete Ferdinanda III. opt obnoven.

Správcem statk jemu navrácených ustanoven proboš kláštera

neuburského v Rakousích, který pak od r. 1631.—1662. z klá-

štera svého kanovníky teboské doploval a jednoho z nich

za administrátora kostela v Teboni ustanovoval.

R. 1711. odkázal Theobald Karel Siebert, vrchní hejtman

panství Schvarzenberských bratru svému Ferdinandovi, proboštovi

kláštera Augustián v Teboni, a po jeho smrti témuž klášteru

veškeré jmní své obnášející 27.600 zl. rýn. (D. Z. 276, B. 25.) —
R. 1722. postoupil klášteru Václav Ivan Krúglstein ze Stern-

feldu 3000 zl., podíl syna svého Viléma professa august. ádu
(D. Z. 196, R. 9 & 18); potom r. 1730. odevzdal klášteru také

podíl syna svého Jana Josefa (Hermanna), též professa august.

ádu, obnášející 11.000 zl. rýn. (D. Z. 410 & 501, L. 30.)
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Pi zrušení kláštera r. 1785. bylo t nm 14 eholník

statek jeho Teboský^ fondu náboženskému pipadlÝ, prodán

byl r. 1787. Janu Nep. Prokopu knížeti ze Šchzvarzenberga

za 165.876 zl. 6^/2 ^^' — Stavení bývalého kláštera (konvent)

se sypkou vyhrazeno bylo gubern. dekr. z dne 18. kvtna 1784

pro kasárny vojenské, potom však postoupeno knížeti ze

Schwarzenberga za 1200 zl. a spojeno jest dlouhými chodbami

se zámkem. (D. Z. 684, G. 3.)

Fondu náboženskému pipadly též jistiny kláštera svrchu

vytené 41.600 zl.
;

potom jistina 8000 zl. rýn. na panství

Bystrém r. 1720. uložená (D. Z. 332, L. 27.); též jistina 1200 zl.

na statek Stalec r. 1732. pjená. (D, Z. 437, E. 7.) — Dle

zprávy c. k. útárny komorní odevzdáno bylo dne 20. bezna

1786. fondu náboženskému jistin 16.302 zL, z nichž bylo jistin

vlastních 1527 zl. a jistin fundaních 14.775 zl. rýn. (Arch.

místodrž. 145/56). — Veškeré jmní kláštera obnášelo 228.178 zl.

6 V/, kr.

6. Klášter Augustián obutých (Carmelit. ordiu. St.

Augustini) na Ostrov u sv. Dobrotivé (St. Benignae, dom.

Zbiroh) r. 1262. od Oldicha Zajíce z Valdeka založen s kostelem

Zvstování Panny Marie, na jehož rozšíení Zbynk Zajíc z Hasen-

burka 110 kop. gr. esk. a pl. vsi Jiviiiy r. 1368. odkázal.*)

Král Yáclav II. dal klášteru náhradou za jeho statky v okolí

slánském, mstu Slanému postoupené, vsi Zabizany a Tachovice,

Za ves Zaluzauy obdržel klášter r. 1313. od krále Jana vsi

Hoecansko (Horyabsko), Starou Vodu, Kletice a dvr Dl a

Lisovice. (Emler, Regesta III. 59.) — R. 1325. navrátil král

Jan klášteru horu Ovny s kovinami a lesy vsi Svinaiim

piležící. (Emler, Reg. III. 432.) — R. 1335. koupil klášter

dvr Ltcben (Libe) ve vsi Újezde v Praze u jeptišek a kláštera

sv. Jana a sv. Anny ležící. (Emler, Regesta IV. 55.)

Klášter pak utrpv velké škody válkami husitskými, prodal

r. 1532. statky své. Potom r. 1620. od Uhr, echm na pomoc

pišedších, vydrancován byl tak, že po 56 let prázden zstal.

R. 1676. opt obnoven byl, ml jisté dchody ze statku kláštera

*) Statek Klášter sv. panny Dobrotivé prodal ,r. 1591. Vilém Zajíc

z Hasenbiirka Ladislavovi staršímu z Lobkovic za 12.500 kop gr. esk.

(D. Z. 1G8, D. 15.)



Augustiánuv u sv. Tomáše v Praze a dostával z duchodíi zbi-

rovskýcli jménem almužny ron : 9 mr (dolno-rakoiis.) pšenice,

46 mr žita, 6 mr jemene, 3 míry 2 vrt. hrachu, )> centy )>0

lib. ryb, 12 sudu piva, 48 sudu piva (pívarku na 1 a 3 míry

jemene), 66 sáh tvrdého a 66 sáhu mkkého díví, pak 12 kus
skopc. Dle intimatu 30. ervence 1746. (Arch. místodrž. 145/104.)

Dle dekretu dvorn. 24. záí r. 1785. zrušen byl klášter a

jeho stavení upraveno pro faru a školu, kteráž pak s kostelem

svena Augustiánum u sv. Tomáše v Praze. — Jistiny klášteru

náležející obnášely dle zprávy provinciala v jedné summ
17.334 zl. 2y kr,^ z nichž bylo jistin fundaních 6915 zl.

27 kr. jistin vlastních 10.439 zl. rýn., a pipadly fondu

náboženskému. (D. Z. 593, T. 18.) — Avšak dle zprávy c. k.

komorní útárny bylo jistin fundaních 12.640 zl. a jistin

vlastních 12.360 zl., úhrnem 25.000 zl., z nichž po srážce

dluh kláštera 1105 zl. fondu odevzdáno 23.895 zl. Z kláštera

zrušeného propuštno bylo 7 knží a 1 frater s pensí jim

vykázanou ; knží však všickni páli si vstoupiti do stavu knži

svtských. (Arch. místodrž. 145/104.)

7. Klášter Augustián obutých v Pivoni (Stockau, kr.

Klát.), pvodn založen byl asi r. 1140. mnichm sv. Yiléma

pi kapli sv. Jana Ktitele, která na památku vítzství knížete

Betislava nad nmeckt^-m císaem Jindichem r. 1040. byla

vystavna a r. 1787. zrušena. Po slouení dotených mnich
s ádem Augustián r. 1266. odevzdán byl tmto klášter pi-

voský, pi nmž kostel Zvstování Panny Marie r. 1359. a

1686. byl vystavn. K. 1421. vypuzeni byli Augustiáni z Pi-

von a vsi klášterní Siibo a Zamélic zapsány od císae Sig-

munda s vesnicemi kláštera chotšovského ve 400 kop gr.

Janovi z Grutšteina a Matji Mrhlice bratím z Otova. Brzy

však zase Augustiáni se navrátili a obdrželi od papeže Bonifáce

IX. fary v Sitboi, Yaltíov a Kokošín. Potom r. 1619. od

stav odbojných opt z Pivon vypuzeni, avšak od císae Fer-

dinanda II. zase tam dosazeni jsou.

Jmní kláštera, cis. naízením ze dne 8. záí r. 1787. zruše-

ného, pipadlo fondu náboženskému, od nhož statek Pivoský

r. 1800. u veejné dražb za 163.429 zl. I4V2 kr. koupil

Leonard Sóhr^ doktor práv, zemský advokát a mšan pražský

;
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klášter pak promnn v zámek a kostel klášterní stal se farním^

(D. Z. 919, O. 11.) — Fondu náboženskému odevzdány jsou

též jistiny kláštera y summ 25.580 zl. rvn., z nichž bylo

jistin fundacníeh 2610 zl. a jistin vlastnícli 22.970 zl. (D. Z.

593, F. 18.) — Veškeré jmní kláštera obnášelo úhrnem

189.009 zl. 147^ kr.

8. Klášter Augustián obutých y Sopce (u Mlníka)

s kostelem sv. Vavince, ddinami, platem za pevoz na Labi

a mlfnem na potku Pšovce od Smila z Citová a Favla

z Luenic byl nadán a od Otakara II. doteným eholníkni

r. 1268. potvrzen. K. 1328. daroval Hynek Berka z Dubé^

biskup olomoucky, klášteru z dchod svých ze vsi Síemu
ron 14 korc obilí a jednu hivnu úrok. (Emler, Reg. II. 238;

III. 558.) E. 1620. zbaven byl klášter od stav odbojných statku

svého, kter}"' mu však po bitv Blohorské b3'l navrácen. (Bílek,.

Konfiskací str. 1144.) R. 1736. prodal klášter s cis. povolením

dva selské dvory ve vsi Sázeném ústavu šlechtien na Xovém
mst pražském za 2200 zl. rýn. (D. Z. 471, K. 11.) — Za

to pikoupil klášter r. 1756. k statku svému od Rudolfa hra-

bte Chotka za 7000 zl. rýn. mlýn s pilou pod mstem Mlníkem
na potoce „Pšovka< ležící a k panství Jeovsi (Jevinvsi) na

ten as náležející. (D. Z. 591, K. 1.)

Po zrušení kláštera dne 27. ervna r. 1789. pipadl

statek jeho Sopka (Pšovka, kr. Bolesl.) fondu náboženskému,

od nhož r. 1789. prodán byl za 36.465 zl. 35 kr. rýn. knžn
Marii Ludmile z Lobkovic, roz. ernínové, manželce Augusta

Antonína kníž. z Lobkovic, který jej k panství mlnickému pi-

pojil. V stavení klášterním za 1534 zl. 25 kr. prodaném umístn

jest úad hospodáský. (D. Z. 689. B. 12.) — Kostel klášterní

stal se farním. — Fondu náboženskému odevzdány bjiy též

jistiny klášteru náležející v summ 12.305 zl. rýn., z nichž

bylo jistin nadaních 10.460 zl. náležejících k 36 fundacím na

708 mší a jistin vlastních 1845 zl. (D. Z. 593, T. 18.) Mimo
to pipadlo fondu: 12 zl. 48 úrok zadržalých, 121 zl. ^lI^j^^st,

starých pohledalostí, 210 zl. 55 kr. za prodané zásoby, 641 zl.

1872 kr. za stíbro a náadí a 3106 zl. 12^2 kr. za vci

kostelní. Po srážce dluh kláštera 2079 zl. 53^4 kr. získal

fond náboženský zrušením tohoto kláštera 52.318 zl. 77^ kr.
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(Dle zprávy c. k. komorní útárny z dne 5. ledna r. 1790.

jenom 51.742 zl. 27 Vo kr.) Z 9 knzi, z kláštera propuštnj^ch

byli r. 1790. 3 ve správ duchovní, 6 dostávalo z fondu pensi

po 200 zl. a 2 frátei po 150 zl. (Arch. místodrž. 145/21.)

9. Klášter Augustián bosých v Táboe (Hradišti hory

Tábor) s kostelem Xarození Panny Marie založený r. 1640.

pro upevnní katolické víry, dostavn byl i s kostelem teprv

r. 1662. a nabyl asem nkterých statk, k nimž náležely:

a) Statek Paseka^ který klášter r. 1678. od Karla Maximiliana

Koanskóho z Terešova za 4000 zl. rýn. koupil, avšak r. 1682.

opt prodal Adriánovi ryt. z Weitmile za 4800 zl. rýn. (D. Z.

393, H. 4 a 397. E. 10.) — b) Dvr v Klokotech s pozemky

10 jiter 69973 d]'^; též stavení Prádlo . p. 50. pod mstem
na Lužnici ležící. — c) Dm . p. 242. v Menším mst pražském

v Ostruhové ulici, který r. 1770. klášter koupil za 4450 zl.

rýn. (Lib. contract. 20, lit. F. 18. p. v.)

Po zrušení kláštera dne 16. ervence 1816. pipadlo jmní
jeho fondu náboženskému. Ze statk kláštera postoupeny byly

dekretem dvorním 13. srpna r. l%il. pozemky 10 ]itQv ^^^'^(^[^^

za 1602 zl, 317.2 ^^'- odhadnuté, jakož i stavení >-> Prádlo

«

. p. 50. za 840 zl. odhadnuté, k dkanství táborskému s tou

povinností, aby o dva kaplany více vydržovalo. (Arch. místodrž.

126/30.) — Dm?i v Menším mst pražském . p. 242. prodán

byl r. 1819. veejnou dražbou za 22.630 zl. v. 3. k ruce fondu

náboženského. (Lib. contr. 36, lit. J. 6.) — Sádka, pod rybníkem

Jordánem ležící, prodána byla za 31 zl. 30 kr. v. . — Sta-

vení klášterní dle dekretu c. k. kanceláe dvorní 16. ledna r..

1822. prodáno bylo od fondu náboženského za 5570 zl. v.

k zaízení trestnice. — Kostely za 5500 zl. v. . odhadnutým

dle dekretu dvorního 20. ervna r. 1821. zstal otevený a po-

nechány pi nm zvony, všecky apparamenty, stíbro a náadí

kostelní za 281 zl. 52 kr. a 386 zl. 33 kr. odhadnuté, patronát

pak postoupen magistrátu táborskému. — Za všecky statky a

stavení vytené pipadlo fondu náboženskému úhrnem 28.231 zl.

30 kr. (Arch. místodrž. 126 30.) Mimo to odevzdány jsou fondu

náboženskému jistiny klášteru náležející, úhrnem 46.965 zl.

45 kr., z nichž bylo jistin kláštera vlastních 13.880 zl. 45 kr. a

jistin fundaních 33.085 zl. Iv tmto jistinám náležely: Jistina

Bílek : Statky a jméní. 11
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3000 zl. rýn. na statku Plané r. 1658. pojištná. (D. Z. 99,

Q. 20.) — Fundace na mše 8000 zl. výn. od Mikuláše Aleše

Withy ze Rzavého r. 1674. založená. (D. Z. 265, R 17.) —
Jistina 1000 zl. rýn. na statku Budislavskéni r. 1727. uložená.

(D. Z. 839, J. 22.) — Jistina 2000 zl. rfn. na statek Kos
r. 1743. pjená. (D. Z. 454, M. 13.) — Fundace na mše

200 zl. rýn., r. 1746. od Marie Anny z Petrswalde, roz. z Xostic

založená. (D. Z. 370, D. 15.) — Fundace na mše 5200 zl. rýn.

r. 1749. od Ferdinanda Ignáce Magna hrabte Desfoursa

na statku Radenín pojištná. (D. Z. 474, C. 14.) — Jistina

1000 zl. rýn. u konventu kláštera sedleckého r. 1784. uložená.

(D. Z. 664, C. 29.) — Jistina 570 zl. rýn. na statek Vesehko

r. 1774. pjená. (D. Z. 538, G. 14.) — Jistina 500 zl. rýn.

na statku Štchovickém r. 1774. uložená. (D. Z. 546, G. 22.)

— Jistina 6000 zl. rýn. na statek Hroby r. 1788. pjená-
(D. Z. 437, F. 2.) — Jistina 3000 zl. rýn. na statek Beznice

r. 1754. uložená. (D. Z. 449 J. 25.) — Jistina 4000 zl. rýn. na

statek Kámen r. 1766. pjená. (D. Z. 526, N. 24.) — Jistina

600 zl. rýn. r 1775. na statek Blohrad iiložená. (D. Z.

536, A. 1.)

Konen odvedeno bylo k fondu náboženskému 1300 zl.

hotových penz, 218 zl. za dobytek prodaný, 1376 zl. 57 kr.

za náadí a nábytek klášterní r. 1821. dražbou veejnou pro-

daný a 849 zl 39 kr. za knihovnou klášterní r. 1819. pro-

danou. — Po srážce dluhu 300 zl. obnášelo veškeré jmní
kláštera fondu náboženskému odevzdané úhrnem 78.641 zl.

vid. . (81.456 zl. 24 kr. st.) Z toho však povinen byl fond

platiti katechetovi školy táborské ron 450 zl. v. . (Arch.

místodrž. 126,30.)

10. Klášter (hospitiumreligiosum) Augustián bosých

v Lysé (kr. Boleslav.) u sv. Jana iS^epomuckého založil Fran-

tišek Antonín hrab Spork listmami r. 1691.—1697. a 1713

pro 6 mnich, jimž daroval k tomu úelu stavení vedle zámku

v Lysé ležící s kostelem zámeckým Narození Panny Marie a

kaplí Loretto, hbitovem a zahradou, pak r. 1715. jistinu 7000 zl.

rýn. s úroky zadržal^^mi vynášejícími 5582 zl. 45 kr. pro fando

sustentationis. K vystavní kláštera postoupil jeho zakladatel

z dchodu panství MaJešova fundaci roních 450 zl., od r.
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1711.—1731. zadržalou, kterou založil r. 1698. na panství svém

Malešov pro ti poustevníky v poustevn sv. Jana Ktitele, od

nho vystavné na vrchu » Vysoka € neh >•> Behede7'« eeném.
Tato fundace kláštera s jistinou na 2^.000 zl. rýn, zvýšenou

pro 12 mnich rozšíená, cis. listem z dne 25. kvtna r. 1731.

schválená, a dne 2. kvtna r. 1735. potvrzená, rozmnožena byla

r. 1745. od zet zakladatelova Františka Karla Rudolfa hrabte

ze Sweert a Sporkii jistinou 10.000 zl. rfn. na panství Lná-
ském pojištnou. (D. Z. 452, G. 19.) K tomu pikoupil si

klášter od komorního statku Perova 2 louky, z nichž jedna

»Havranka« eená (2518G'') r. 1812. odhadnuta za 700 zl

v. ., druhá »Švarcovka« e. (619n") odhadnuta za 180 zl.

v. .— Mimoto získal klášter: zahradu . top. 234 Í60[j^) odhad.

za 44 zl. 30 kr. v. . ; zahradu . top. 225 (320n") odhad, za

175 zl. v. .: pole . top. 226 (2 jitr. 1177G°) odhad, za

668 zl. 8 kr.; pole . top. 1590 (3 jistr. 435r]'^) odhad, za

1200 zl. v. .
;

pusté místo . top. 306 (982j°) odhad, za

10 zl. v. .
Dle dekretu dvorního 17. íjna r. 1811. zrušen byl

klášter 19.| bezna r. 1812 a 2 knžím z nho propuštným

vykázáno výslužné po 300 zl. v. . a 50 zl. ron na šatstvo.

Klášterní stavení se zahradou odhadnuté za 3746 zl. 47 kr.

T. . postoupeno býti mlo pro kasárny jízdecké, a kostelní

stavení za skladišt vojenské. ("Arch. místodrž. 126/10 )
•

Fondu náboženskému pipadly jistiny kláštera základní

34.000 zl rÝn. (D. Z. kvat. 410, J. 18 per Juxtam ; 470, D.

12 a 16; 471, D. 16 a J. 14; 549, E. 23.) Mimo to obdržel

iond náboženský summu trhovou 1500 zl. rýn. za vrch „ Vysoká^'

eený r. 1795. hrabti Ostein prodaný. (D. Z. 575, D. 20.)

Témuž fondu odevzdány byly též jisttny klášteru náležející

-summou jg.ojs zl. rýn.^ totiž: fundace na mše 8595 zl. zalo-

žená r. 1751. od vdovy Isabelly Marie hrabnky ernínové

z Chudenic, roz. z AVesterloo (D. Z. 477, N. 11.); jistina

3000 zl. na statek Ronov Nový r. 1740. pjená (D. Z. 445,

O. 24; 834, M. 23.); jistina 5000 zl. rýn. na panství Bilín

r. 1746. uložená (D. Z. 442, J. 7); jistiny 8000 zl. rýn. r.

1765. na statku Heman. Mstci uložené (D. Z. 780, C. 6

íi 533, L. 8.); jistina 10.000 zl. rýn. na statek Domousnice

11*
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r. 1762. pjená (D. Z. 523, D. 17); též jistiny 700 zl. rýn.

na statek Hoštice a 500 zl. rýn. na statek Bolešovice uložené.

(D. Z. 533, H. 3 ; 536, F. 28.) Konen jistina 3240 zl. r.

1802. zaplacená od hrabte Jana Hartmanna. (D. Z. 791, L.

4.) — Avšak veškeré jistiny klášteru náležející finanním pa-

tentem ze dne 20. února r. 1811. klesly na mnu vídeskou. Dle

inventáe z dne 14. bezna r. 1818. obnášelo jmní zrušeného

kláštera v Lysé úhrnem 61.461 zl. 49 kr. v. . (24.584 zl.

42 kr. stíbra), totiž : 226 zl. 23% kr. hotových penz ; 54.051 zl.

46 V2 kr. jistin vlastních a fundaních; 465 zl. 14 kr. za

stíbro astkvosty; 3746 zl. 47 kr. odhadní summa za klášterní

stavení a 2971 zl. 38 kr. za pozemky. (Arch. místodrž. 126 10.)

11. Klášter Augustián bosých v Nmeckém Brod
s kostelem rodiny Boží r. 1674. byl založen. K. 1735. pevzali

Augustiáni vyuování na gymnasiu v Brod od 1.— 6. tídy

s cis. povolením z dne 17. srpna r. 1735. zízeném, k emuž
mšanka Kateina Barbora Kobsa r. 1730. jistinu fundaní

8600 zl. Týn. kšaftem svým z dne 18. ledna t. r. odkázala.

(D. Z. 474, B. 24.) — Jistifiy klášteru náležející a na statcích

soukromých uložené, obnášely úhrnem 36.662 zl. rýn., totiž:

Jistina 6200 zl. rýn. na statku Yesce r. 1736. uložená. (D. Z. 435,

B. 19.) — Jistina 5000 zl. rýn. na panství Lipnickém r. 1718.

uložená. (D. Z. 432, E. 7.) — Jistina 1489 zl. rýn. na panství

Mnich. Hradišt hrabte Waldšteina pjená. (D. Z. 764, O. 24;

768, M. 13.) — Jistina 4750 zl. rýn. r. 1748. u stav král.

eského uložená. (D. Z. 574, C. 3.) — Jistina 7000 zl. rýn.

r. 1785. za knížetem Lowensteinem. (D. Z. 575, B. 8.) — Jistina

500 zl. rýn. k fundaci na raše r. 1748. od Konstantina Bechyn
sv. p. z Lažan odkázaná. (D. Z. 474, B. 7.) — Jistina 4000 zl.

rýn. na panství Novohradské r. 1759. pjená. (D. Z. 454, E. 30.)

— Jistina 3000 zl. rýn. na statku Tupadlech od r. 1751. do

r. 1786. uložená. (D. Z. 447, A. 18 & L. 30.) — Jistina 2200 zl.

rýn. na statku NedUštském. (D. Z. 544, H. 17.) — Jistina

1000 zl. rýn. na statek Heralec r. 1743. pjená. (D. Z. 442,

G. 22.) — Jistina 1553 zl. (s úroky od r. 1784.— 1791. za-

držalými 264 zl.) na dom Faltinovém v Praze. (Arch. místodrž.

145/18.)

Veškeré jmní kláštera, k zrušení navrženého, sepsáno
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bylo inventárn dne 5. prosince r. 1787. a dle cis. resoluce

z dne 23. íjna r. 1806. odevzdáno bylo teprve 6. íjna r. 1807.

od pedešlého pevora P. Hermenegilda s klášterem zrušenÝm,

kostelem a gymnasiem opatovi kláštera želivskóho, jenž se za-

vázal zvláštním reversem, že jmní bývalého kláštera Augustián,

kostela a gymnasia, úhrnem 3927 zl. 18 kr. vynášející, od jmní
kláštera želivského oddlené, bude spravovati, k vykonávání

fundací Augustián, jakož i k udržování úplného gymnasia

sedm knzi ádu svého spsobilfch k vyuování všem ped-

mtm, na gymnasiích dle nového ádu studijního pedepsaným,

v novém konventu vj^držovati beze všeho píspvku z fondu

studijního ; konen že na místa iditele a katechety na hlavní

škole v JSTmeckém Brod, která až na ten as Augustiáni za-

stávali, dosadí též spsobilé knze z kláštera želivského. Obec

Nmeckobrodská pevzala povinnost, k vytápní škol gymnasia

zdarma dodávati ron 40 sáh díví. — Z kláštera Augustián

zrušeného peloženi byli 2 knzi a 1 frater do klášter téhož

rádu v Lysé, v Táboe a v Lnái. (Arch. místodrž. 98/29.)

12. Klášter mnich Barnabit (ehoiník sv. Pavla,

€lericorum regularium Seti. Pauli ad St. Benedictum) založen byl

r. 1627. pi starém farním kostele sv. Benedikta*) na Hrad-

anech v Praze ^ který s farou i hbitovem Ferdinand II. do-

teným eholníkm daroval, aby obyvatelstvo hradanské veskrz

nekatolické k víe katolické obrátili. K rozšíení kláštera koupili

Barnabité r. 1655. stavení (. p. 81. staré, 184 nové), mezi

domem knížete z Eggenberga (nyní Schwarzenberským) a ko-

stelem sv. Benedikta ležící, od Yiléma Albrechta Krakovského

z Kolovrat za 10.000 zl. rýn. (D. Z. 310, K 11). R. 1661.

•dcstal klášter z ddictví po zemelém lenu svém Yáclavu Kez-

hutovi vimci s lisem, s polemi, štpnicí a loukou v Košíích

ležící. Potom koupil klášter r. 1662. pole u Koší od Anny

Jelínkové za 35 kop míš., pak od Marie Jelínkové pole (14 korc)

pod Bílými horami za 400 zl. rýn. (Knihy Vinohrad, lib. contract.

22, fol. 192, 217 a 226.)

R. 1786. dne 9. kvtna klášter byl zrušen a propuštno

*i Kostel farní sv. Benedikta založen byl za krále Jana Lucem-

burského bezpochyby od Hynka Berky z Dube, purkrabí pražského, v novém

hrazeném mst Hradanech poddaném purkrabství pražskému.
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z nho 5 nmichii (1 probošt, 3 knzi a 1 frater) s roní pensL

Klásíerni staveni pipadlo s kostelem a zahrádkou fondu ná-

boženskému a r. 1792. odevzdáno hy\o jeptiškám ádu Karme-

litánského^ kteréž se tam pesthovaly z Pohledu u Brodu N-
meckého, kdež usídlily se r. 1782. po zrušení kláštera svého

u sv. Josefa, Anglickem pannám od císae postoupeného.

Mimo to odevzdány jsou fondu náboženskému fundani

;Ví/2";^jK kláštera, úhrnem 53.091 zl. 40 kr. rfn., mezi nimiž byly:

Jistina 3000 zl. rýn., kterou k fundaci kostela Barnabit r. 1708.

odkázal Jan Kašpar ryt. z Icking, vrclmí poštmistr král. eského.

(D. Z. 469, F. 29.) — Jistina 1000 zl. rfn., r. 1741. od hrabte

Františka Leopolda z Šternberga darovaná. (D. Z. 473, D. 18.)

— Fundace na mše 100 zl. rfn. r. 1723. od Kosiny Marie

Povolitové založená. (D. Z. 358, B. 26.) — Fundace na mše

1000 zl. r<n. r. 1727. na statku Skivanech pojištná. (D. Z. 332,

M. 26.) — Jistina 4800 zl. rfn. r. 1726. na statcích Nových

Dvorech a Tebešicích uložená. (D. Z. 341, F. 23.) — Fundace

300 zl. rýn. pro ministranty od bratí Kinských r. 17 40. za-

ložená. (D. Z. 472, H. 18.) — Jistina 5000 zl. rýn. r. 1727.

na panství Chlumu (Kulm) uložená. (D. Z. 433, B. 17 a O. 27.)

— Jistiny 6700 zl. rýn. na panství Kácov r. 1767. pjené.

(D. Z. 532, M. 19 a 20.) — Jistina 500 zl. na lampu v kostele

sv. Benedikta, která dle dekretu 1. února 1787 k farnímu

kostelu oveneckému byla peložena. (Arch. místodrž. 145/22.) —
Konen ujato bylo k ruce fondu náboženského: 60 zl. 42

^/^ kr.

na hotových penzích, 53 zl. 50 kr. pohledalostí kláštera, 45 zl.

227.2 ^^- za zásob}' a 511 zl. 38 kr. za prodané svršky. —
Zrušením kláštera Barnabit získal fond náboženský po srážce

dluh 1104 zl. 353/4 kr. úhrnem 52.658 zl. 37V2 ^i'- (Arch.

místodrž. 145 22.)

13. Klášter jeptišekádu sv.Benediktanahradpraž-
ském pi kostele sv. Jií, od knížete Yratislava I. r. 915. vy-

stavném, založen a bohat nadán byl r. 973. s povolením papeže

Jana XIII. od knížete Boleslava II. a jeho sestry knžny Mladý,

Tato knžna byla pod jménem Marie první abatyší tohoto nej-

staršího kláštera v echách (od r. 973.— 994.), v jeliož kostele

pochovány byly první knížata eská, Boivoj I. a Ludmila

Svatá, jichž tla z Tetína byla penesena; Vratislav L, Boleslav n»

a Oldich (i 1037).
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K. 1142. pi obléhání Prahy knížetem Konrádem Zno-

jemsk^^m poboen byl klášter i s kostelem sv. Jií, takže jeptišky

pebývaly pi kostele sv. Jana pod Petínem na Újezd až do

obnovení kláštera a kostela svatojirského, což se vykonalo brzy

podporou knížete Vladislava II., jenž i statky kláštera znan
rozhojnil. Mezi abatyšemi kláštera svatojirského byla v r. 1200.

až 1228. Anežka, sestra krále Pemysla Otakara L, která r. 1200.

stateek kláštera ležící u Královic konventu kláštera plasského

za 3 hivny prodala. (Erben, Regesta 204.)

R. 1227. potvrdil král Pemysl Otakar I. klášteru sv. Jií

všechny statky, od jeho otce krále Vladislava I. kostelu sv. Jií

postoupené, jakož i výsady a práva; zvlášt postoupil abatyším

kláštera úplnou právomocnos nad poddanými klášterními, vyjma

vražedlníky a zloince, kteí pohnáni býti mli ped soud svtský,

ale jmní jejich propadlé i všecky pokuty pipadnouti mly
klášteru.

K rozsáhlým statkm kláštera náleželo tehdy, dle listiny

abatyše Anežky z r. 1228., potvrzené od papeže ehoe IX.

dne 2. ervence r. 1233. následujících 129 vesnic: 1. V zupách

okolo hradu Pražského : vsi Týnec, Stativnice^ Suchý Dol

(Suchodol), Kamýky Lichceves, Xeutomice, Hrádek, Husinec,

eže, Oko, Knžíves, Zelunice, Knoviz, Holovúsy, Pestavlky,

Vrbno, Tužetín, Otvojice, Ovnec dvojí, Bojmice (Bohnice),

Brnky, Neratovice (Neradíce), Beža?iy^ Cernkov, Dušníky, Své-

myslíce, Boanovice, Stížkov, Sestlice, Bchovice^ Kivá Ves,.

Repice, Radj ovlce. Oslnlce, Uhínves, Boek, Krany, Psáry,

Soloplsky, Dúdlebce, Dušníky, Lukov (na Lukové), Nevid (Na

Nevidí), Mokropsy dvojí. Lety, Motoly, Zábhlice^ Košíe, Li-

bšov, Chrášany, Hoelíce Rehly, Otmky, Bujesily, Liblín,

Bohy, Bylce, Laz, Stradonlce a Bratronlce. — 2. V zuýé Lito-

mické: vsi Tebenice, Chodovllce, Hlupohlavy (Upohlavy),

Velemín, Podlešín, Božtešice. Polepy^ Šiejovlce, Vransko, Chva-

lovice a Borec (Boek); mimo to desátý trh v Litomicích,

v Ústí a v Zatci, též clo v Litomicích a Ústí. — 3. V zupé

Mlnické: vsi Nebuzely, Újezd, Chorušice, Chorúšky, Nlnchov

a Vrutlce (na Vrutlcl) ; k tomu devátý trh v Mlníce. —
4. V zupé Havrafiské (v nynjším Cáslavsku a Boleslavsku) :

vsi Libice, Kanín, Opolany (Opolely), Osek, Oldíš, Odepsy, VI-
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nace, Kobylnice, Sadoví a dvojí Knnice (Knžice). — 5. V zupé

Netolické: vsi Bavorovice, Karlovice, Malešice, Ctimii'ovo Yesce,

Radlice^ Pohoovice, Strunkovice a Luzná; též devátf trh a clo

v Prachaticích a v Xetolicích. — 6. V zupé PracJiehské : Ve-

lenov, Krsice^ Revntice, Zamlyní (Zamlysany), Ylkovice. Ma-

kaov plukarov), Bratronice, Pasejuv (na Pašejov), Ševitinsko

a Cejkovice. — 7. V zupé Plzeské: vsi Jivany, Ptenín (na

Ptenín). Otšice, Benovice (Beuov), Hoi-ka ív Horkách), Nová-

kovice, Žinkovice, Tfnec, Dúdlebce, Obytce a Bnšice ; též 9. díl

cla v Domažlicích. — 8. V zupé Bozenské (Bozensko na Písecku):

Hradišt (na Hi-adisti), Záhoí^ Pole (na Poli), Podruhlí, Husinec,

Drahenice, Kuklice, Lužkovice (Luškovice), Stžov (na Stešov)

a Rete (Xeestce). — 9. Mimo to povijiny byly platiti klášteru

desátky vesnice v zupé Pražské \ Yeltže, Yráany (Yraní),

Srbce (Srbe), Xedtovice a Bratronice: též nkteré dvory ve

vsích Blšanech, Hoešovicích, Hobsovicích, Plchov, Osluchov,

Ješín, Tebusicích, Knovizi, Pcherech, Zelevicích, Jemnicích

(Jemníky) a v Lotuši. Konen vykázány byly klášteru svatojir-

skému poplatky (desátky) z 21 vesnic v rozdílných župách ležící.

(Erben, Regesta Boh. I. 336 a 379.)

Z tchto statk, jichž správa od abatyší svena byla

úedníkm svtském, vykázány byly od abatyší k nadání 9 ka-

novník (probošta, 4 knzi, dvou jáhn a dvou podjahn). jimž

odevzdána byla správa duchovní pi kostele sv. Jií, vesnice

Holovousy s desátkem z vinice a popluží v Ovnci Ytším,

Knževes s desátkem ze vsi Siejovic, Staiivmce^ Pílepy^ Boh-

nice
; desátek v Postiziné a desátek ze tí popluží v Bežafiech

(Panenských), desátek z dvou popluží v Boariovicich^ ddiny
v Doudlebách^ dva dvo}' v Bežanech a desátek penžitý- ve

Yruticích. Mimo to dostával každf kanovník ron jistf deputat

a ml krom toho i jiné píjmy bud z k.anonikát pi kostele

kathedralním neb z far venkovských.

R. 1262. a 1271. potvrdil král Otakar klášteru svato-

jirskému práva a vfsady jeho. k nimž nkteré nové pidal:

zárove schválil výmnu vesnic klášterních Polep, Psár, Radic

a Bavorovic za vsi Krašlovice, Vitice, Lidmovice a Podhoí

(v Prachensku): postoupil klášteru za les Hosin lesy Rohožný

a Budinec\ navrátil klášteru mstišt (prostranství) v ped-
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mstí pražském na Písku ležící*) s ekou a dvma ostrovy,

jichž se ujali bezprávn mšané Menšího msta pražského,

když se tam nové msto zakládalo ; konen obnovil král

klášteru právo jeho v mstech, totiž devátý trh v Praze,

v Slaném, v Netolicích a Prachaticích, jakož i cla každý- de-

vátý týden v Litomicích, Ústí, Domažlicích a Prachaticích.

(Emler, Kegesta Boh. 11. 131 a 305.)

K. 1285. prodal klášter vinici svou eenou Mlavín^

na vrchu Petín v Praze ležící, klášteru plasskému za 35

hiven ryzího stíbra. (Emler, Regesta II. 579.)

R. 1299. udlil král Yáclav klášteru právo zíditi soud

hrdelní a míti šibenici v míst svém trhovém eeném Te-
benice, (Emler, Regesta II. 784.)

R. 1300. dostal klášter darem vsi Doucice a Zalezlice.

(Emler, Regesta lY. 757 a 793.)

R. 1305. daroval král Yáclav 11. klášteru ves Veleiiice u
Podbrad ležící, též 12

'/g lánu ve vsi Fodmoklech se vším

píslušenstvím i s právem patronátním kostela v Podmoklech

náhradou za vsi klášterní Zeliunce a Kncviz mstu Slanému

postoupené, jakož i za vsi Horky^ Befiovice (Beov) a Nováko-

vice^ které král Otakar II. klášteru odal a mstu Klatovm
pikázal. (Emler, Regesta II. 881.)

R. 1305. dostal klášter za své vsi Záboí a Vrbno v Bo-

zensku, pak za vsi Velenov, Krsice^ Pasejov a Pedboice

v Prachensku ležící, od jakéhosi Koldy smnou ves Luzec

s právem patronátním kostela, s platem za pevoz pes Yltavu

u téže vsi a blízkým polem Kobylím. (Emler, Reg. II. 890.)

R. 1306. prominul klášter svatojirský roní plat 12 gr.

praž. za prostor na Písku za klášterem Augustián u sv.

Tomáše v Praze ležící a témuž klášteru postoupený. (Emler

Regesta II. 907.)

R. 1320. koupila abatyše kláštera Kunhuta, sestra krále

Yáclava II., vsi Stimelice^ Zvaiiovice a Hacky (Hat) se vším

píslušenstvím za 600 hiven, které dostala od krále Jana ná-

hradou za msto Jevíku s vesnicemi na Morav, ji od krále

*} Domy na tomto prostranství vystavné náležely k právomocnosti

(jurisdikci) kláštera svatojirského.
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Yáclava II. k slušnému Tydržování na cas jejího života po-

stoupené. Vesnice tyto darovala abatyše Kunhuta klášteru tak^

aby jich každá abatyše užívala. (Emler, Kegesta III. 270 a 299.)

Roku 1328. daroval Boleslav z Budynic klášteru ves

Mradice s píslušenstvím, a obdržel za to na cas života svého

k užívání od kláštera dtmi jeho v Praze u kostela sv. Valen-

tina ležící, též vsi Boanovice^ Ovenec a díl vsi Posiizína,

R. 1338. dostal klášter odkazem 45 jiter ve vsi Mik-

ticích u Velvar. (Emler, Regesta III. 573 a IV. 217.)

R. 1348. udlil Karel IV. abatyším u sv. Jií dstojnos

knížecí s tytuleni »z Jmilosti Boží knžna i abatyše « jakož i

právo korunovati s arcibiskupcui pražským kráIov7iy ceské^)

Ze statku klášteru náležejících dostaly se asem nkteré

do jinfch rukou, totiž : R. 1364. postoupil klášter právem zá-

kupním dvr ve vsi Upohlavech s mstištm Zdekovi Smo-

loví ryt. z Újezda za 60 kop gr. a za roní plat 2 hiven

stíbra. — R. 1364. prodal klášter dvr v Železnicích^ kterj^

od krále Karla IV. za zboží s Unhošti obdržel, bratím Jana

a Blažeji ^^edvdic za 125 kop gr. prž. — R. 1366. po-

stoupil klášter pt lánu ve vsi Ujezdci a Bykovic (kr. Litom.)

ddin držitelm jich za jistou summu a za roní plat 65 gr.

prž. z každého lánu. Taktéž postoupeno bylo od kláštera I7V2

lánu rolí v Podhoí právem zákupním usedljm ve vsích klá-

šterních Krašlovicích a Lidmovicích (kr. Písek) za 64 kopy gr.

prž. a obyejný plat roní. Zárove prodal klášter právem zá-

kupním Janovi ze Všechiap za 88 kop gr. prž. dvr ve vsi

Ubici s 3 lány rolí a jiným píslušenstvím, též rychtáství ve

vsích Libici, Odipsech, Opolanech a Oseku, blíže Podbrad
ležících. (Borový, Lib. Erect. I. 49, 55 a 58.)

R. 1367. postoupil klášter vsi Knenice obojí (u Jiína)

a Javorníky též Boztésice a Podlesin (v Litomicku) Hanu-

šovi Turkovi smnou za jeho ves Nepolisy.

R. 1370. prodal klášter právem zákupním nápravníkm

ze vsi Lužce rychtu v PodmoklecJi s dvma lány svobodnými,.

*) Toto právo po zrušení kláštera r. 1782. od císae Josefa II.

peneseno bylo na pedstavené sousedního ústavu Teresianského šlechtien^

jimž také knížecí koruna (z polovice XVI. století pocházející) a opatská

hesla (z r. 1303) byly odevzdány.
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s krmou a vším piísliišeustvím za 60 kop gr. a za roní plat

3 kop a 12 groš.

R. 1395. prodán byl od kláštera mlýn v Ovenci (nynjší

mlýn císaský) Machovi, mlynái z Nelaliozevsi. Konen r.

1414. postoupena od kláštera ves Boanovice s dvorem po-

plužním a jiným píslušenstvím Mikuláši z Ceelic za 240 kop

na as jeho života.

Naproti tomu nabyl klášter zase jiných statk, zejména

vsí Picova, Hrachovisté (Hrachov u Sedlan), Luh {u Kamýku)

a Cajiovic (u Smena), kteroužto ves r. 1361. zemanu Alber-

tovi z Malíkovic na as života jeho za 12 kop gr. ron pro-

najal. — R. 1392. koupila abatyše kláštera Kunigunda (Kun-

huta) Kolovratovna roní platy (úroky) 9 kop gr. prž., ze vsí

Ceiiétic a Svémyslic vycházející, za 95 kop gr. prž. a darovala

je klášteru. (Borový, Lib. Erect. lY. 390.) — R. 1409. dostal

klášter druhou polovici vsi Podniokel (u Podbrad) od kláštera

Strahovského smnou za Oujezdec u Hoelic.

Za bouí husitských vyhnány byly též jeptišky z kláštera

svatojirského dne 21. ervna r. 1421., akoliv pedtím

dne 7. ervna artikule pražské pijaly, a nalezly útoišt

v kláštee Dominikánek u sv. Anny v Starém mst pražském,

odkudž se znenáhla rozešly jinam. Teprv r. 1437., když utichla

vava válená, navrátila se abatyše Boka z Yartemberka

s temi jeptiškami do starobylého sídla svého zpustošeného,

jehož pomry byly velmi neutšené. í^ebo za dob válek hu-

sitských pobral císa Sigmund všecky stkvosty z kostela sv. Jií

a k tomu odaty byly klášteru svatojirskému mnohé statky,

jmenovit Statenice a Kamýky Cízkovice a Tebenice^ jichž

však klášter pozdji opt nabyl
;
pak Nepolisy^ kteréž od císae

Sigmunda r. 1436. Petrovi ze Zachrašan a ddicm jeho

v summ 400 kop byly zapsány; též ves Hoelice, kterou r.

1453. císa Sigmund zapsal bratím z Ceelic.

R. 1541. zastihla klášter nová pohroma požárem dne 2.

ervna v Menším mst vzniklým. Také v dobách následujících

nedailo se valn klášteru ; zvlášt pak mnohé statky klášteru

náležející za asu vzpoury r. 1620. od stav odbojných k vy-

držování vojska byly prodány, ale potom klášteru jsou na-

vráceny. (Bílek, Konfiskací XXIY.) Tím se klášter opt povznesl
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•a tšil se znanému rozkvtu až na dobu Josefa IL, jehož naí-

zením dne 20. bezna r. 1782. byl zrušen.

Statky kláštera svatojirského pipadly všecky fondu ná-

boženskému. Klášterní staveni, k jehož rozšíení císa r. 164:2.

-daroval dum sousední a 72000 zl. abatyši Ann Ettlové z Kosenfelsu

j)Ostoupeno bylo pro seminá svtského duchovenstva, potom

r. 1790. k ubytování vojska, konen r. 1830. navrácen byl

bývaly- konvent s píbytkem abatyše zase duchovním úelm,
totiž pro knze z disciplinárních píin tam dané, a vojsko ob-

mezeno na pistavenou ás bývalého kláštera v Zlaté ulice

ležící. Toto stavení (. p. 33. staré a 182. nové), v nmž nyní

jen tyi duchovní chrámu sv. Yíta bydlí se zahradami 232[J"
odhadnuto bylo r. 1843. za 8241 zl. (D. Z. Knih. G. XXY.
41 a Kvat. 1096, D. 21.)

K statkm kláštera svatojirského náležely

:

a) Panství Bežany Panenské (kr. Kouim.) od starodávna

klášteru náležející, které r. 1783. za 150.010 zl. 15 kr. odhadnuté

•od fondu náboženského spolu se sousedním statkem Yodolkou a

Bukolí pedešlé koUeji jesuitské u sv. Klimenta náležejícím, r. 1811.

veejnou dražbou koupil Ondej Josef vo7i Popper za 270.000 zl.

(in Partial-Silberlotto-Obligationen), postoupil však r. 1816.

právo své hrabti Augustovi z Ledebour, jemuž r. 1820.

panství Bežany v odhadní summ 190.537 zl. 50 kr. vid. ís.

a statky Yodolka a Bukolí v summ odhadní 135.456 zl.

27^2 kr. v. . do desk zems. zapsány byly. Od Ledeboíira pak

prodány byly r. 1823. za 271.000 zl. st. hrabti Janu

-Somssich^ jenž je r. 1828. za 287.500 zl. sv. pánu Matyáši

-Fridrichovi z Riesc - Stallbnrgu prodal. (D. Z. 1061, D. 9 a

26; 1052, M. 27; 1131, E. 5.)

b) Nebuzely (kr. BolesL), již ped r. 1228. náležející

klášteru svatojirskému, který je r. 1573. Jáchymovi Novo-

hradskému z Kolovrat a pozdji kurfistu saskému zastavil,

ale r. 1635. vyplatil. Tento statek prodán byl od fondu nábo-

ženského r. 1806. (1811) veejnou dražbou za 9149 zl. 29 kr.

knížeti Ludvíkovi Rohanovi z Rochefort, jenž jej k panství

repínskému pipojil. (D. Z. 735, K. 30 a 957, E. 24.)

c) Statenice (Stativnice) a Kainejk (Kamýk, kr. Rakov.),

jnáležely dle listiny abatyše Anežky r. 1228. klášteru sváto-
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jirskému až do rozbroj husitských, naež se dostaly svtským

pánm, jmenovit Janovi Kalendovi ze Statenic, od nhož je

koupil Sigmund Sluzský z CJiliimu^ který je r. 1602. proda

píbuznému svému Václavovi Sluzskému ; v as vzpoury r.

1619. náležely Statenice Davidovi Boreovi ryt. ze Lhoty,

jemuž byly konfiskovány a r. 1627. v summ odhadní 13.000

kop. mís. postoupeny Fridrichovi sv. p. z Talmberga (D. Z.

142, K. 18 a 146, C. 14.), jehož vnuk Jan František z Talm-

berga, kanovník u sv. Yíta a potom biskup královéhradecký je

konen r. 1674. abatyši kláštera svatojirského Ann Schon-

weisové z Eckšteina za 10.000 zl. rýn. postoupil. (D. Z. 391.

F. 11.) Po zrušení kláštera prodány byly statky dotené od

fondu náboženského r. 1789. hrabti Rudolfovi ze Sporku za

100.796 zl. 27 kr. rýn. K. 1797. prodal Špork statky dotené

litomickému mšanu Františku Fugnerovi za 120.000 zl. rýn.

(D. Z. 690, J. 30 a K. 6 ; 758, H. 27.)

d) izkovice (kr. Litom.), již v 14. století klášteru sva-

tojirskému náležející, r. 1439. od krále Sigmunda Janu

Kaplii ze Sulevic v zástavu dány, potom po bitv Blohorské

Adamovi Kaplíovi konfiskovány, r. 1623. prodány Yolfovi

Ilburgovi z Yesovic a od nho postoupeny Marii Magdalen

Trkové, po jejíž smrti r. 1635. byly konfiskovány a r. 1638.

prodány vdov Anežce z Warrensbachíi, po níž na jejího syna

Adolfa sv. p. z Warrensbachu pipadly. Po smrti Marie Anny

Sidonie hrabnky z Warrenbachu prodali její ddicové r. 1692.

statky izkovice a Kosalov klášteru svatojirskému za 71.920

rýn. (D. Z. 401, M. 26.)

e) Tebenice (Trebnitz, kr. Litom.) náležely již r. 1228.

klášteru svatojirskému, jemuž však od krále Sigmunda r.

1439. byly odaty a s ížkovicemi zastaveny Janu Kaplii

ze Sulevic; potom od kláštera vyplaceny, roku 1620. od

stav odbojných konfiskovány a prodány Prokopovi Dvo-

reckému z Olbramovic, jenž je po bitv Blohorské klášteru opt
navrátiti musil. — Oba tyto statky izkovice a Tebenice

i s grunty msta Tebenice (v summ 5450 zl. st.) koupil od

král. eského fondu náboženského r 1819. Josef Glasersfeld

12. 200 000 zl. stíbra. (D. Z. 1098, C. 12.)

f) Dm v Menším mst pražském ís. p. 32. prodán byl
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r. 1799. k ruce fondu náboženského za 775 zl. rýn. Janu Tanz-

manovi. (Knihy pozem. jurisdikce sv. Jií na Újezd ís. 8.,

str. 408.)

fondu náboženskému pipadla také jistina 750 zl. rýn.,

kterou klášter ml za Yáclavem Ign. Pieroni. (D. Z. 332, F. 18.)

— Mimo to odevzdány byly fondu náboženskému jistiny nadaní

na 666 mší pi kostele sv. Jií založených, obnášející v jedné

summ 10.615 zL, mezi nimi 4500 zl. nadání P. Jiího Karla

Sokolova na 350 mší, taktéž nadání na lampy 600 zl. a nadání

kaplí sv. Ludmily 300 zL, sv. Jana Nep. 250 zl. a blahoslavené

Milady 240 zl. — Veškeré jmní kláštera svatojirského obnášelo

514.013 zl. 46 kr. Naproti tomu zaplaceny byly z fondu ná-

boženského dluhy kláštera, páící se na 62,534 zl. 55 kr., a dáváno

výslužné 37 jeptiškám, z nichž bylo 25 sester v choru s abatyší,

7 laiek a 4 novicky. (Arch. místodrž. Voi-)

14. Klášter Benediktin Slovanských u sv. Miku-

láše v Starém mst pražském zízen byl od Bene-

diktin kláštera slovanského (který Karel lY. r. 1348. založil

u kostela sv. Kosmy a Damiana) r. 1635. pi kostele sv. Mi-

kuláše, jenž jim téhož roku od Premonstrat strahovských byl

postoupen i s domem farním a stavením semináe Premonstrat

náhradou za jejich klášter na Slovanech (potom e. Emauzský).

k rozkazu krále Ferdinanda ITL španlským Benediktinm

z Monte Serrato odevzdaný. Dle smlouvy, o tomto postoupení

dne 8. ervna r. 1635. uzavené a dne 21. ervence t. r. od

Ferdinanda III. potvrzené, obdrželi Benediktini slovanští k za-

ízení nového sídla svého u sv. Mikuláše 10.000 zl. a podrželi

veškerá práva a výsady, od Karla IV. jim udlené, jakož i d-
chody a statky, které klášteru slovanskému na ten as ješt

náležely, totiž : Vsi Lhota Slovanská (Lhota Milostina) s dvorem

zpustlým '»Uad« e. v lesích » Boivoj« eených, ves Lhota

Sejická (Stajická) a statek Cákovice\ též roní platy ze vsi

Okrouhli 4 kopy, z Rýman 10 kop, ze statku Litovic 14 kop

a z masných krám novomstských v Praze 93 kopy 20 gr.

;

také právo patronátní kostela sv. Mikuláše v Podskalí. (Dle

listiny nadaní Karla IV.) Mimo to statek Myskovice^ který

Mikuláši Trmalovi z Toušic byl konfiskován a r. 1623. prodán

za 9005 kop mís. klášteru slovanskému, jemuž ze summy trhové
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cis. resolucí z dne 18. ervence r. 1624. darováno 4000 kop.

(D. Z. 142, B. 24.) — Klášter strahovský obdržel za postoupení

kostela sv. Mikuláše s píslušenstvím náhradou kostel sv, Bene-

dikta v Starém mst pražském se vším píslušenstvím, pi
nmž pak novf seminá premonstrátsko (koUegium) byl zízen

a pozdji na míst kostela sv. Benedikta kostel sv. Xorberta

vystavn. — Téže doby zrušena byla z král. naízení fara pi

kostele sv. Mikuláše a s jmním zádušním, k nmuž náležely

statky Kojetice a Újezd Trnéný^ ped r. 1540. od Yáclava Ha-

merníka z Eheinšteina k nadání kaplana kostelu sv. Mikuláše

odkázané, penesena ke kostelu Týnskému, k jehož záduší dosavad

náležejí dotené statky dle dekretu král. místodržitelství z dne

14. ervence r. 1872. ís. 22.809. (D. Z. 251, E. 4 & 252, C. 10.)

K rozšíení nového kláštera Slovanského koupil opat Adam
Benedikt Bavorovskf již r. 1635. za 2500 zl. diun y>u Zelené

véze« eeny, vedle kostela sv. Mikuláše ležící, který potom

upraven byl za prelaturu.

K. 1647. stal se opatem kláštera u sv. Mikuláše Zdislav

Ladislav hrab Berka z Dube a Lipélio^ pevor kláštera bevov-
ského, na nhož jakožto na lena v rod Berk nejstaršího

r. 1644. spadly mnohé statky v echách a na Morav dle seni-

orátu od hrabte Lva Buriana z Dube a Lipého r. 1625. za-

loženého. (D. Z. 142, G. 19.) Opat Berka postoupil práva svého

na dotené statky za 30.000 kop míš. netei své Apollonii

;

kdyby však této nedo&talo se užívání seniorátu, dotená summa
vyplacena býti mla od držitele týchž statk opatovi Berkovi

neb jeho ddici, totiž klášteru sv. Mikuláše. Pro tento seniorát

povstal právní spor dlouho trvající, který teprv cis. resolucí

z dne 4. prosince r. 1705. byl ukonen tak, že držitel Berkov-

ského seniorátu povinen byl klášteru Benediktin u sv. Miku-

láše složili náhradou za summu 30.000 kop míš., od opata

Berky témuž klášteru odkázanou, 33.002 zL 26 kr. 7^2 ^^^v
kterážto summa konen dne 20. ervna r. 1713. klášteru byla

Typlacena. (D. Z. 636, H. 22.)

Po smrti opata Berky (f r. 1648. dne 19. prosince) usta-

noven byl r. 1650. za opata kláštera u sv. Mikuláše probošt

moravského kláštera raj hradského Matouš Ferdinand Sobek z Bi-

lenberka^ jenž se stal r. 1652. též opatem starožitného kláštera
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ostrovského, k sv. Janu pod Skalou peloženého, potom r. 1665.

prvním biskupem královéhradeckém a r. 1668. arcibiskupem

pražsk^^m. Tento odkázal r. 1673. klášteru u sv. Mikuláše statek

Siiín proti zaplacení 3000 zl. tem ddicm Bílkovým. (D. Z, 265,

E. 27.)

Po odstoupení opata Sobka r. 1665. jmenován byl opatem

kláštera Jaii Prokop Ma7inei\ správce opatství sv. Prokopa

v Sázav. Tento poal stavti s velkÝm nákladem stavení klá-

šterní, k nmuž od obce staromstské získal diim pedešle k far-

nímu stavení náležející. Potom koupil z úspor kláštera r. 167 L
od semináe Premonstrat strahovsk<^ch u sv. JS^orberta v Starém

mst pražském bez král. povolení statek Popovíce (P. Yelké)

za 12.400 zl. rtn. (D. Z. 389, J. 3.) Pokutou za to, že tato

koup se stala bez král. consensu, musil klášter složiti r. 1759.

do král. komory 100 kus dukát. (D. Z. 737, E. 22.)

K. 1674. prodal klášter statek Cákovice Karlovi Leopoldovi

Caretto hrabti z Millesimo za 14.000 zl. r<n. a koupil za to

r. 1676. statky Chodov a Hostiva za 15.000 zl. rfn. (D. Z.

391, J. 4: 30, P. 14 a 104, J. 7.) — Téhož roku dostal klášter

za postoupení kostela sv. Mikuláše v Podskalí novomstské

obci pražské 300 kop gr. a za 50 zl. staviva.

R. 1681. pikoupil klášter bez ki'ál. povolení k statku

Popovickému statek Oujezdec pod Kižky od Anny Františky

z Gole za 2500 zl. r<m. ; k emuž teprv r. 1760. král. schválen

bylo dáno. (D. Z. 395, P. 11; 737, K 24.)

K 1683. pispl klášter 5000 zl. k zapravení výloh válkou

tureckou spsobených. Proto prodal opat kláštera Maurus Roucka

r. 1686. statek Stiín Sigmundovi Schmidelovi ze Schmiden

za 13.100 zl. rýn. (D. Z. 398, D. 13.) Náhradou pak za nj
koupil r. 1703. s cis. povolením statky Seberov a Hrncie od

Yiléma Leopolda Záruby z Hustian za 38.500 zl., které však

již r. 1728. se statkem Chodovským od kláštera s cis. povolením

z dne 30. ledna r. 1728. opt byly prodány Janu Arnoštovi

Yácl. z Golce za 95.000 zl. rýn. (í). Z. 468, L. 12: 409, K. 28;

470, X. 8 ; 500, H. 14.)

K rozšíení kláštera koupil opat Pouka r. 1700. dum

eený »z/ Zelezfiých dveí <í a ti spáleništ vedle nho v Ži-

dovském mst u kláštera ležící za 1600 zl. rýn. a oddlil je

vysokou zdí od msta Židovského.
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E. 1704. získal klášter koupí vinici Zezulku v Šárce

ležící, potom ves Vidovice^ kterou k statku Popovickému pi-

pojil. — R. 1715. dostal klášter k nadání na mše zádušní

v summ 325 zl. vÍ7iici Verniajiku v Šárce ležící, kterou r. 1720.

za 520 zl. prodal. — Mimo to pevzal klášter r. 1717. ddin
vinici Rosovku u Mlníka ležící s dluhy 1200 zl. — R. 1727.

postoupil klášteru jeho profess Anton hrab z Lisova ddictví své

na statku Stranov pojištné 12,000 zL rýn.^ které se klášteru

v lhtách roních po 1000 zl. vypláceti mly. (D. Z. 348, D. 6.)

R. 1727.— 1730. vystavena byla nádheríiá praelatura s kon-

venienr^ potom od r. 1732.— 1737. na míst starého kostela

SY. Mikuláše zbudován znameíiiiý chrám nynéjsi od slavného

stavitele Kiliána Dienzenhofera. Na stavby tyto vynaložil klášter

nejenom ddictví Berkovské (svrchu vyten<'ch 53.002 zl.),

nýbrž i summy trhové za statky Šeberov a Hrníe r. 1728.

prodané a za vinici Zehdkit r. 1737. prodanou, pak úroky ze

summy 10.000 zl., která r. 1733. klášteru k stavb nového

chrámu z kassy solní byla vykázána a na panství Radimském

pojištna. (D. Z. 338, N. 14.)

R. 1745. odprodal klášter ves Lhotu 5<í7>V/^^?/ (Zajíkovu)

od statku svého Lhoty Slovanské s král. schválením r. 1750.

daným. (D. Z. 736, H. 8.) Náhradou za to a za statky Chodov

a Šeberov r. 1728. prodané, koupil r. 1748. s cis. povolením

z dne 30. ledna t. r. statek Lhotu Dloiihoit a dvr Bytíz (Biti)

od Ignáce Humberta Bechyn z Lažan. K zaplacení summy
trhové obrátil klášter fundaci 10.000 zl. na témž statku po-

jištnou, pak zbytek summy za statek Chodov, též nadání 8000 zl.

od Serváce Engla sv. pána z Engelflussu r. 1704. založené,

jakož i dotenou jistinu 10.000 zl. na panství Radimském po-

jištnou. (D. Z. 338, O. 5 ; 473, J. 3.) Avšak již r. 1773. prodal

klášter statek Lhotu Dlouhou s Lhotou Slovanskou a Bj^tížem

za 83.000 zl. rýn. a 100 kus dukát klíného svob. paní Ro-

salii ze Stentz. (D. Z. 600, G. 28.) — Z této summy zaplatil

klášter dluhy své na 55.500 zl. rýn. vzrostlé. (D. Z. 662

B. 14. a 21.)
'

Brzy potom dne 12. listopadu r. 1785. klášter bvl zrušen

a 12 mnich z nho propuštno. (D. Z. 574, G. 4.) Poslední

opat kláštera Emilián Mhhvenzel, jemuž 1460 zl. výslužného

Bílek: .Sttitky a jmuí.
j[2
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bylo vykázáno, zemel již r. 1787. t Praze. Statky kláštera pi-

padly fondu náboženskému^ k jeliož rukoLim byly prodány, totiž

:

a) Statek Popovice Velké (kr. Kouim.) se statkem Ou-

jezdceni pod Kižky za -16.570 zl. odhadnut^', koupil r. 1788.

veejnou dražbou Friedrich sv. pán z ScJimiedbu7'gH^ c. k. setník,

za 51.000 zl. r<-n. a postoupil jej r. 180-1. za 290.000 zl. v. .

Marii Ann Hartmannové, jejíž syn A^incenc je r. 1842. hrabti

Erweinovi z Nostic-Rhinek za 133.025 zl. st. prodal. (D. Z.

685, E. 5; 875, C. 21; 1275, L. U.)

b) Statek Myskovice (kr. Kouim.) odhadnut}'' za 53.000 zl.

r<'n., koupila r. 1789. hrabnka Antonie z Klebei-sbergu, roz.

Krakovská z Kolovrat, za 37.676 zl. rýn. (D. Z. 782, B. 2.)

c) Klášterní stavení . p. 683., praelataru s konventem

a zahrádkou, r. 1792. za 25.500 zl. odhadnuté, koupil r. 1792-

pražský mšan Simon Král za 13.070 zl. rýn. (Lib. contract.

ruber 23, fol. 365.)

d) Dm . p. 682., klášteru náležející, za 2750 zl. od-

hadnutý, koupil Antonín Helfer. (Lib. contract. rub. 23. fol. 367.)

e) Kostel sv. Mikuláše ziiišený r. 1792. prodán byl obci

Pražské za summu odhadní 1600 zl. rýn. (Lib. contract. rub. 23.

fol. -405.) Potom upotebován byl za skladišt, r. 1865. však

opraven a uren k hudebním produkcím kostelním, konen
r. 1871. pronajat byl od obce Pražské ná 30 let (od 5. února 1871

do r. 190 L.) za roní uájemné 300 kus c. k. dukátu pro boho-

službu církve ecko-slovanské (pravoslavné) hrabti Petru Arkadie-

Avitschi-Goleniszevu-Kutuzovi a obci církevní, od níž nákladem

30.000 rublu byl upraven.

Mimo statky a domy vytené odevzdány byly fondu ná-

boženskému jistiny kláštera úhrnem yj.óoo zl. rýn.^ z nichž

bylo jistin kláštera vlastních 64.519 zl. 4',\, kr., totiž : 11.500 zl.

r. 1757. na statku Hoenvsi (D. Z. 453. J. 25 cl' X. 13.);

31.000 zl. r. 1765. na panství Kysibelském (D. Z. 525, D. 23.):

1000 zl. na statku Stranov r. 1733. (D. Z. 435, D. 11.);

23.000 zl. r. 1767. na panství Waldšteinském Doksech, jichž

zbytek 19.200 zl. r. 1788. fondu náboženskému byl zaplacen

(D. Z. 574, J. 27. it 830, X. 7.): 1000 zl. r. 1770. za Matjem

Pavlovským (D. Z. 660, X. 19.); 3300 zl. za Vincencem z Wald-

šteina (D. Z. 349, C. 13. > a 6600 zl. na panstvích AYaldštein-

ských, které r. 1806. fondu byly zaplaceny. (D. Z. 881, M. 19.)



179

Konen pipadlo fondu náboženskómu : 179 zl. 13
'/4 kr.

liotovýcli penz; 156 zl. 48'/2 ki'- rozdílných píjmu roních,

neb jistina 3920 zl. 12 kr. ; 486 zl. 6"'!^ kr. roních píspvk
z kasy solní, neb jistina 12.152 zl. 45 kr. ; 3205 zl. 28'/4 kr.

pohledalostí ; 1475 zl. 51 kr. za svršky a náadí prodané;

5908 zl. 17 kr. za zásob}^ a dobytek; též stíbro, skvosty a jiné

vci kostelní, jichž cena není vytena. (Arch. inístodrž. 145 26.)

— Po srážce dluh 58.611 zl. 1574 kr. získal fond náboženský

zrušením kláštera Benediktin u sv. Mikuláše úhrnem 149.811 zl.

31^/4 kr., z ehož však placeno bylo výslužné opatovi 1460 zl.

a 7 knžím po 300 zl. (Arch. místodrž. 145/26.)

15. Klášter Benediktin u sv. Jana pod Skalou
(kr. Beroun.), pvodn jeskyn v Skalách s kaplí sv. Jana, za-

ložen byl od knížete Betislava I. a statky obdarovaný postoupen

Benediktinm na Ostrov u sv. Jana Ktitele. Potom ve válkách

husitských byl zboen, avšak od Oldicha Zajíce z Hasenburka

obnoven, takže do nho konvent a opatství zboeného kláštera

ostrovského i s jeho statky r. 1517. byly peloženy.*)

Po zrušení kláštera r. 1785., v nmž toho asu bylo

18 mnich, pipadly statky jeho fondu náboženskému, od nhož

potom byly prodány, totiž

:

ú) Statek Su. Jan pod Skalou (kr. Beroun.) s dvorem

Ptákem (knihami msta Berouna se ídícím), který r. 1675.

klášteru od Barnabit za 2500 zl. byl prodán (D. Z. 736, L. 24.),

koupil r. 1789. (1791) veejnou dražbou za 75.057 zl. 45 kr.

hrab Jan František Kristián Szveerts-Spork, jenž v klášterním

stavení dílnu na manšestr a kytajku zaídil. (D. Z. 685, J. 9.)

K tomu statku pipojen byl r. 1791. dvr poplužní Dobíc.

(D. Z. 578, J. 6.)

b) Statek Davle (kr. Beroun. ,
bývalému klášteru ostrov-

skému náležející, jenž fondu náboženskému r. 1788. vynášel

1608 zl. a za 40.200 zl. odhadnutý prodán byl r. 1825. se

*) Statky kláštera ostrovského viz : Erben, Regesta Bob. I. 36, 42,

45, 50, 54, 81, 87, 212.; Emler, Urbáe & Regesta 11. 971.) — Klášter

ostrovský sv. Jana Ktitele na vltavském ostrov naproti Davli ležící za-

ložil r. 999. kníže Boleslav II., povolav tam nmecké mnichy sv. Bene-

dikta z Dolního Ataicbu nad Dunajem v Bavoích.

12*
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statkem Slapským^ po zrušeném klášteru zbraslavském poz-
stalém, Karlu Korboví ryt. z Weidenheimu. (D. Z. 578, J. 5.)

c) Statek Zbenice a Zlakotce (kr. Pracheu.), r. 1758. klá-

šteru od Benedikty hrabnky Cejkové z Olbramovic za 47.000 zl.

rýn. prodanf, koupil r. 1789. od fondu náboženského Josef

Wítek ze Salzbergu za 43.986 zl. 10 kr. rýn. a postoupil jej

r. 1794. Trantiškovi sv. p. z Schrenk za 52.000 zl. rýn. (D. Z.

593, H. 23; 754, D. 25 & E. 3.)

d) Dian praelatský (. p. 115 staré a 158 nové) u Dvou

Pštros eený, v Novém mst pražském v Jircháích nedaleko

kostela sv. Michala ležící, se zahradou a vším píslušenstvím,

kterÝ klášteru r. 1687. od Zofie Boosové, roz. z Raína, za

3000 zl. rýn. byl prodán, koupil r. 1786. od fondu nábožen-

ského veejnou dražbou Jan Karel Schifner za 3015 zl. rýn.

(D. Z. 399, G. 27 & 606, F. 29.)

Mimo statky vytené odevzdány byly fondu náboženskému

také jistiny klášteru náležející, úhrnem 27.200 zl. rýn., totiž:

Jistina 1000 zl. rýn. r. 1721. na panství Jankov uložená (D. Z.

342, G. 15); fundace na mše 200 zl. rýn. od vdovy Rosiny

Marie Povolilové r. 1723. založená (D. Z. 358, B. 26); jistina

3000 zl. na panstvích Waldšteinských uložená (D. Z. 668, B. 4.);

jistina 3000 zl. rýn. r. 1740. na jmní Trautmannsdorfa vzící

(D. Z. 511, L. 4.); jistina 8000 zl. rýn. r. 1784. u Jana Ignáce

Eisnera z Eisenšteina (D, Z. 574, A. 13.); jistina 12.000 zl. rýn.

r. 1763. na panství Waldšteinské pjená. (D. Z. 523, F. 16

& 830, X. 9.) Z tchto jistin náleželo 5485 zl. k 10 fundacím

na 212 mší. Konen pipadlo fondu náboženskému: 96 zL

14 kr. pohledaností kláštera; 4555 zl. 34 kr. za stíbro, stkvosty

a vci kostelní; též 43 zl. 10 kr. rozdílných píjm roních

a 1166 zl. 40 kr. píspvku tíroního z kasy solní. (Arch.

místodrž. 145/25.) Po srážce dluh 4000 zl. obdržel fond ná-

boženský úhrnem 205.065 zl. 33 kr., z ehož vykázáno bylo

dekretem dvorním 1. dubna r. 1788. výslužnépo 300 zl. 17 knžím
zrušeného kláštera sv. Jana pod Skalou. (Arch. místodrž. 145,25.).

16. Klášter Benediktin v Kladrubech, r. 1108

od knížete Svatopluka založený, dostavn byl r. 1115. od knížete

Vladislava a mnohými statky nadán. Nebo darován}" mu byly

vsi celé : Kladruby, Vrbice, Ponbuzlaz ;Laz), Hlupenov, Holo-



181

stevy, Šumlazy, Obojchnice,Borované (Borové?), Milevo, Buková,

Yatenice, Meclov, Moerady, Podusy, Luzné, Doudlenovice,

Milkov, Vlkfš, Podniokly, Horky, Štpanovice, Mladotice, Chlum,

elivo, Kamýk, Yladislavice a Sezemice ; též celý les ležící

mezi ekami Mží a Mžikou i s tmito ekami od vsi Butova

až na pomezí Nmecka, avšak bez 12 vesnic mezi dotenými

ekami ležících
;
potom dílem vsi Hnvnice, Klenovice, Bijedly,

Chotšovice (Chotšov), Honešovice (Onšovice), Dnešice s kostelem,

Eozvadov, Kakovice a Zestok}^ s kostelem. K tomu ješt vesnice
v-

celé Milíkov, Slapníky, Bzí a Pntluky; též Zbraslav a vsi

k nmu náležející, Libe s lesem a polovicí eky, Slivice a er-
nošice celé, jakož i dílem vsi Lahovice s ekou Mží od ústí

Tltavy až k potku Chotei a vinicí pod vrchem Prosekem,

Draholice, Kadbo, Lipany, Zabovesky, Yidim a Jerany. Mimo
to dal Vladislav klášteru k zaízení mlýna a dvora v Praze

místa ležící od kostela sv. Michala až ke kostelu sv. Petra na

Zderaze ; též platy od mnohých emeslník v Plzni a od usedlých

v Lukov ; ve Yranovicích od ty poddaných po 10 hrncích

medu; díl eky Mže až k vesnici Minici; nkteré poddané

v Rpetech, v Uherci a Košeticích ; vsi Mlýnec (Mlinoha) a Yinná

s vinicemi; díl Touškova aMilostína; rybáe v Libochovanech,

v Lounech sídlo s jedním poplužím rolí a v Domažlicích tetí

díl cla a nkolik poddaných.

Zárove darovali mnozí šlechtici klášteru nkolik statk,

totiž : vsi celé eškovice, Malevice, Úševice, Nechanice, Újezd

trojí, Újezd prahný (prašný), Celivo a Metelsko
;

pak Luny,

Robice (Robce) a Chocenice, za kteréž pak klášter smnou
dostal ves Tuany; též polovice vsí Bezemína a Nahošic; díl

vsí Hlinného a Jivan ; v Domažlicích místo k obývání, louku

a role na pl popluží; ve vsi Lešanech role najedno popluží,

díl lesa a rybník ; ve vsi Teli (Telna) role na pl popluží

;

v Leních Újezd a rybník ; v Ceradicích, Mašovicích a Midlo-

varech po dvou popluzích a ti Újezdy; v Slatin role na ti

popluží, v Újezd role na tyry popluží, též role po jednom

popluží v Skapcích, Nechanicích, Lukov, Drahomyšli, Kocbei,

Stezov, Tachov, Leštin, ížicích, Bušovicích, Bonaticích,

Ostrov a v Kamenici. (Erben, Regesta Boh. I. 90.)

Král Yladislav L povolil klášteru trh v Kladrubech ode
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všeho cla osvobozen^', a postoupil klášteru území (Újezd), v nmž
ležely vsi Krašov, Xmcice, Potok, Kamenná Hora, Služetín,

Žanov, Kladruby. Kališt, Miroslav a Ylkosov. — Také bratr

krále Vladislava, vévoda Jindich, postoupil klášteru Újezdy

v nmž byly \esnice Bezddovice, Otšice, Leskovice, Valtéov

a Vrativojovice.

Za osvobození od desátku, jenž se ron platil po cel<'ch

echách biskupství Pražskému, postoupil klášter témuž biskupství

vsi Yaltéov a Doudlenovice, pak týdní clo v Tuhosti (Doma-

žlicích). (Erben, Regesta I. 169. a 177.)

R. 1176. daroval kníže Sobslav II. náhradou za nkteré

vci kostela kladrubského, které jemu k poteb po jeho osvo-

bození z vzení na Pimd od opata byly dány, klášteru Újezd

mezi ekami Suchou, Trnovou a Mží se rozprostírající až ke

vsi Kurojedum a od této až k cest mezi Kurojed}^ a eo-
vicemi jdoucí, s lukami, jakož i louky na míst eeném
Sedlišt ležící po obou stranách eky. (Erben, Regesta 156.)

R. 1186. potvrdil kníže Fridrich klášteru všecky jeho

statky a postoupil mu za jeho Újezd, Olešná eený, smnou
vsi Ohnišovice a Slatinu s dvma usedlými v Bijedlech; potom

vymnil vesnice Plezomy, Lobz}' a Málkovice za vsi Zlutici^

Bukovinu a Hradec, od šlechtice Zdimíra klášteru darované, a

rozuuiužd statky kláštera postoupením vsi Chrast. — Zárove

dostal klášter darem od nkterých šlechtic vsi Repnice (tetí

díl od šlechtice Bílka), Lomnice, Libevice, Kokošin (Kokšin),

pl vsi Hosttic (Hostie), jejíž druhou polovici klášter pikoupil

pak role v Honešovicích (Onšovicích) na dvoje popluží, a

v Kozolupech na jedno popluží. (Erben. Regesta I. 177.)

K tmto statkm pikoupil klášter kladrubský nkteré

vsi, totiž: r. 1197. Bdenvice : r. 1222. druhou polovici vsi

Uherce za 60 hiven stíbra; r. 1231. ves trhovou Touskov

s lesy a vším píslušenstvím za 400 hiven stíbra, ves Dou-

bravu za 92 hiven st., ves Bukovou za 40 hiven, díl vsi

Sytné za 70 hiven a vsi blíže Mže ležící Svirinoti a M-anov

od kláštera oseckého za 140 hiven stíbra; r. 1233. vsi

Tisovou a Trnovou od kolleg. kostela mlnického za 150 hiven

st., k jichž zaplacení klášter prodal ves svou Koryto klášteru

plasskému za 110 hiven ryzího stíbra a za 100 ovcí, pak ves
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Pítiilenov za 38 hiven stríl)ra. (Krbeii, Ke^-esta í. 195, 308, 363,

383, 384, 386 a 438.) — Potom koupil klášter ti díly vsi

Skapce za 45 liíveii st. ; dostal díl Touškova a ves Myslinu

od Zdislava z Malešic smnou za své vsi Hlinné (Leny) a Li-

bvice; koupil od kláštera nepomuckého díl vsi Dnšic za 300

hiven a dostal od téhož kláštera ves Snopousov smnou za své

vsi Radockov a Pertoltice
;
pak koupil ves Poíí za 43 hivny

stíbra. (Erben, Regesta 453.)

R. P233. postoupil klášteru král Yáclav právem ddiným
ves Cetovicc (ešovice) s lesem e Lobz a dvr ve vsi Tu-

aneeh
;

pak r. 1235. díl vsi Sytnc s lukami a vším píslu-

šenstvím. (Erben, Regesta 386, 416.)

R. 1237. obdržel klášter ddinu Cízkov smnou za svou

ddinu Vladislavice (Sezemice)
;
potom r. 1238. Újezd pesiický

s lukami, lesy a jiným píslušenstvím za svj les Proboštov

s nkterými vesnicemi Johannitm v Praze postoupený. (Erben,

Regesta 431 a 443.)

R. 1239. dal král. Yáclav klášteru náhradou za výlohy

jemu spusobené 200 jiter rolí ve vsi Osivové ?<. na dv popluží

rolí ve VSI Tisové, zárove pak náhradou za 200 hiven stíbra,

jemu od kláštera pjených, postoupil mu ves Benesovice^ nále-

žející k biskupství Pražskému jménem kaple sv. Yavince

v Plzni, kteréž za to král daroval ves Šáhlavy. (Erben,

Regesta 451.)

R. 1239. (1245.) koupil klášter kladrubský od Anežky,

abatyše kláštera sv. Františka v Praze, za 1200 hiven stíbra

7Íjezd pestický^ totiž ves trhovou (msty s) Peštice a vsi Po-

dnsy. Horka, Ycov, dvoje Krasavce (Krašovice), dvoje Yodo-

krty, Zaden, Lhota, Pedenice, Kylchov, Radocho^ . Pertoltice,

Rudoltice, Krteš a ve vsi Skoících jedno popluží. (Erben,

Regesta 453, 529 a 534.)

Potom r. 1248. dostal klášter ves Olsovice od špitálu P.

Marie n mostu v Praze smnou za ves svou Sekyany a za

27 hiven stíbra. Mimo to koupil klášter r. 1250. ves Staré

Sedlo za 85 hiven; r. 1251. vsi Kosov a Z)<^7;/';/<9í' od kláštera

postoloprtského za 160 hiven stíbra; r. 1313. dvr v Praze

ped kostelem sv. Kíže za 80 kop. (Erben, Regesta I. 565,

452, 58 1, 586; Emler, Regesta lY. 778.)



184

R. 1273. daroval klášteru šlechtic Stauiiuír z Božice vsi

Zho a Zahoany. (Emler, Regesta 11. 330.) — K. 1323.

zprostil opat kláštera ves Hnévnice roboty za roní plat pl

sedmé kopy mís. (Emler, Regesta lY. 788.) — R. 1373. obdržel

klášter od Racka z Prostiboe vsi Prostibof- s tvrzí Darniysl

a Telice výmnou za vesnice své Meclov a Olmišovice. (Borový,

Lib. Erect. I. 91.)

Od statku vytených odprodal klášter kladrubský r. 1239*

díl vsi Stanétic za 68 hiven stíbra ; r. 1247. díl vsi Kosetic

za 20 hiven st. klášteru chotsovskému : r. 1250. ves Lazany

za 85 hiven a r. 1328. ves Lhotu za 36 kop gr. praž. též

klášteru chotsovskému ; r. 1258. postoupil Zbraslav s vesnicemi

biskupství Pražskému a r. 1337. prodal ves Mékovíce. (Erben,

Regesta 452, 553; Emler, Regesta III. 578 a lY. 181.)

Ze statku kláštera kladrubskélio (k nimž v 14. století

náleželo 1 msto, 2 mestyse a 128 vesnic) zamyslel král

Václav 11 \ založiti nové biskupstvi ; ale úmysl jeho zmaen
byl od arcibiskupa pražského Jana, zvlášt piinním jeho ge-

nerálního vikáe Jana z Pomuku^ jenž proti vli králov stvrdil

nového opata kladrubského, a proto k rozkazu krále byl muen
a do Yltavy s mostu vržen.

Y husitských rozbrojích pozbyl klášter mnoho statk,

zejména Peštic, Touskova^ Tisové a Irnové^ \)\\ však po

bitv blohorské opt zveleben. Xebo postoupeny mu byly

r. 1624. statky konfiskované Tisová a Irnová^ pak Holostevy^

Benešov (Benešovice) a Výrov náhradou za vesnice Lštín, Ho-

nosíce, Yšetary a Hradišany, na onen as klášteru odcizené

a k statku eovskému pipojené. Mimo to pojistil Yilém

z Yesovic klášteru náhradou za statek Touškov, pedešle mu
náležející, 22.000 zl. rýn. (D. Z. 295, J. 15.); když však se

nedostalo tchto penz klášteru, navrácen mu byl r. 1676.

statek loiiskov. Statky Tisová a Trnová prodány byly od

kláštera r. 1668. Yolfovi Yilémovi ze Steinsdorfu za 16.600 zl.

rýn. (D. Z. 318, M. 19.) — Potom odkázal klášteru kladrub-

skému r. 1640. Jindich Gelfrid Žákovec z Žákova polovici

statku Jivian (Jivíjany, Jivany), jehož druhou polovici klášter

r. 1704. od Yoršily Josef}^ sv. paní z ían, roz. ze Žákova,

za 30.000 zl. rýn. koupil. (D. Z. 147, E. 14 a 493, X. 21.)

I

I
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Takto rozmnoživ klášter jmní své, vystavl r. 1712. clo

1727. nový kostel P. Marie v gotickém slohu, do nhož r.

1728. ostatky knížete Yladislava II. z dívjšího kostela

klášterního byly pi^eneseny a v krásném mramorovém náhrobku

uloženy. Po zrušení kláštera r. 1785. kostel jeho jest zaven
a teprv r. 1815. opt oteven a pi nm zvláštní expositura

zízena.

Pi zrušení kláštera kladrubského r. 1785. bylo v nm
54 mnichu, a nalezeno 81.034 zl. 6 kr. hotových penz, kteréž

jakož i statky jeho fondu náboženskému pipadly. K tmto
statkm náležely

:

a) Panství KIad7'uby (kr. Plze.) a statek Jivany s bý-

valým opatstvím v Kladrubech a kostelem P. Marie, r. 1791.

za 628.500 zl. odhadnutý, koupil r. 1823. (1827.) veejnou

dražbou za 278.098 zl. st. kníže Alfred Windischgraetz^ jenž

opatství v zámek promnil a statek Jivany k panství Kla-

drubskému pivtlil. (D. Z. 735, H. 30; 1131, C. 16 a 73;

1160, E. 4.)

b) Statek Peštice (kr. Plze.), od abatyše kláštera sv.

Františka v Praze Anežk}^, sestrj^ krále Václava L, r. 1238.

za 1200 hiven stíbra prodán byl klášteru kladrubskému, po

jehož poplenní r. 1421. zastaveny byly Peštice v summ
1271 kopách gr. pr. od císae Sigmunda Janovi a Yilémovi

bratím z Riesenberka^ jichž potomci k Pešticum statek Zero-

vice pipojili a oba statky až do r. 1548. drželi. Potom pe-

cházely dotené statky z ruky do ruky, až je konen r. 1705.

opt koupil opat kladrubský Maurus Htintzgut za 75.000 zl.

rýn. od Marie Josefy hrab. z Lobkovic, roz. z Bubna. (D. Z.

410, E. 6. a 492, G. 22.) Po zrušení kláštera statky Peštice

a Zerovice.^ r. 1791. zá 224.500 zl. odhadnuté, prodány byly

r. 1816. od administrace státních statk hrabti Hugonu Dami-

anovi z Schonbornu za 206.200 zl. víde. . (82.480 zl. st.)

(D. Z. 992. L. 27.)

c) Statek Ceminy^ který klášter r. 1670. za 15.500 zl.

koupil (D. Z. 563, M. 1.) s Pouskovem nade Mží (Weiss-

Tuschkau, kr. Plze.), po zrušení kláštera fondu náboženskému

r. 1788. vynášel 9332 zl. 8 kr., potom postoupen r. 1789.

v ddiný nájem za ro. 6978 zl. 20 kr. Janu Josefovi ryt.
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z Erben, jemuž pák r. 1805. byl prodán za 114.538 zl. 50 ki\

r<'n. — E. 1840. koupil tento statek od paní Bertv z Erben

šlechtic Jan Anton Stark za 836.000 zl. stíbj-a. (D. Z. 735,

K. 27; 896, K. 14: 1218, M. 18.)

Mimo statky vytené odevzdány byly r. 1786. fondu ná-

boženskému též jisliny úhrnem 177.834 zl. 31 kr. rýn.^

klášteru kladrubskému náležející, totiž: Jistiny 10.500 zl. na

panství Poíí r. 1728., 1725. a 1740. uložené a r. 1800. fondu

náboženskému vyplacené (D. Z. 848, C. 17 a 20; 442, D. 9.;

794, F. 28.); jistina 6000 zl. rýn. na statku Pichovickcm

r. 1726. uložená (D. Z. 842, J. 29, K. 1. a X. 14.); jistina

8000 zl. rýn. u kláštera bevovského (D. Z. 289. A. 12);

jistina 400 zl. za knžnou Josefkou Lowensteinovou ješt

r. 1787. se nacházející (D. Z. 669, K. 15 p. v.): jistina 2000 zl.

rýn. na statku Sedlišti starém (D. Z. 548. A. 28.) : jistina

600 zl. na statku Lužanech (D. Z. 444, J. 8) a 1000 zl. rýn.

na statku Ošelín uložená (D. Z. 484, F. 8.); jistiny 5000 zl.

na statku Stnovickém r. 1738. uložené (D. Z. 349, D. 11

;

353, C. 11.); jistiny 23.000 zl. na panstvích Waldšteinských

(D. Z. 854. D. 12: 574, J. 27.): jistina 10.000 zl. rýn. r.

1765. klášteru Benediktinu u sv. Mikuláše v Praze pjená
(D. Z. 586, K. 21; 578. A. 28); 4000 zl. rýn. klášteru bene-

diktinskému u sv. Jana pod Skalou r. 1784. pjených
(D. Z. 574, B. 27.); jistiny 7000 zl. rýn., r. 1740. na statky

Tisová a Trnová pjené (D. Z. 450, A. 25 a 27, B. 2.);

jistina 6000 zl. rýn. r. 1740. na statek Lukavice dolní pjená
(D. Z. 450, F. 80.): jistina 4000 zl. rýn, r. 1758. na statek

Kimice uložená (D. Z. 449, F. 18; 880. H. 9.); jistiny

11.000 zl. rýn. na statky Kysibel a Xeudek r. 1766. pjené
(D. Z. 525, F. 26 a H. 8.); jistina 1300 zl. rýn. na statek

Nedražice r. 1758. pjená (D. Z. 522, L. 1; 786, X. 6.);

jistina 5000 zl. rýn. na statek Oblajovice r. 1769. uložená

(D. Z. 527, K. 18; 878, B. 6.) a nkteré jiné jistiny, zvlášt

8000 zl. k fundaci na 13 mší od Krištofa hrabte ze Štam-

pachu založené. (D. Z. 400, H. 28.)

Konen odvedeno bylo k fondu náboženskému: 8902 zL

30 kr. pohledalostí kláštera, 15.123 zl. 3 kr. rýn. za zásoby

(obilí, víno, pivo) a za dobytek jakož i mnoho stíbra a.
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stkvostu, jicliž cena není vytena. (Aicli. místodiž. 145/27.) —
Po srážce dluhu 4071 zl. 1 kr. obnášelo veškei'ó jniení kláštera

kladrubského (nepoítaje v to nábytek, stíbro a stkvosty) úhrnem

753.440 zL, z ehož však od fondu náboženského placeno bylo

výslužné opatovi (1460 zl.) a ostatním 5!) mnichm, po 300 zl

knžÍQi a po 200 zl. laikm.

17. Klášter Benediktin Matky Boží v Sázav (jintik

klášter sv. Prokopa v Búdech erných nad Sázavou) r. 1032.

od knížete Oldicha byl založen, od jeho syna Betislava I.

r. 1039. dostavn a v nm sv. Prokop opatem ustanoven. Kníže

Oldich daroval k opatství louky a les na ece Sázav ležící

i s ekou od Milobuz až k jeskyni »Zakolnica« eené. Toto

obdarování kláštera potvrdil r. 1052. kníže Betislav I. a roz-

množil je ddinami po obou bezích Sázavy ležícími, jež za

600 denár koupil a daroval opatu Prokopovi, jeuiuž i jeho

nástupcm též postoupil navždy ddinu v okolí tom až k lesu

Strnounice (Trnovnice) se táhnoucí, pak ves Skramníky a rybník.

(Erben, Kegesta 47.)

R. 1132. dostal klášter sázavský od vdovy Pibyslavi po

vladykovi Hroznatovi darem ves Hostivary^ kterou r. 1632.

ddin pronajal Petíkovi z Lešan a usedlým v Hostivarech

za 440 kop gr. praž. a za plat roní od usedlých z 44 lán
po 64 gr. praž. (1 hivn stíbra), též 12 korc obilí, 6 kuat
a 1 kopu vajec. — R. 1321. postoupil klášter dvr svj
v Taici proboštovi vyšehradskému k užívání na as jeho života.

(Emler, Reg. III. 273.) Dle listiny z dne 23. dubna r. 1337.

náležela klášteru též ves Mrchojedy. (Emler, Regesta IV. 168.)

R. 1359. postoupil klášter dvr Vodérady Šmilovi a jeho

synm na as života jejich za 100 kop gr. pražských. Za to

koupil klášter r. 1378. jisté statky ve vsi ^Arí^r/^^r// za 200 kop

gr. (Borový, Lib. Erect. I. 36, 11. 150.)

R. 1421. klášter od Husit byl zpustošen, takže potom

dlouhá léta neobydlen zstal; statky pak jeho dostaly se da

rukou svtských.*) Teprv r. 1663. koupil opat a konvent kláštera

bevovského pro konvent a klášter sv. Marie a Jana Ktitele

(bývalý klášter sv. Prokopa) od hrabte Viktorina z Waldšteina

*) Statek Svatoprokopský postoupen r. 1611. v summ 50.000 kop

míš. od císae Rudolfa IT. Adamu ml. z Waldšteina. (D. Z, 1.S5, G. 1.)
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dil panství Hrádku nad Sázavou (napotom statek Sázavský

eený), totiž : tvrz pustou, pustý pivovar, mlÝn a clvur poplužní

pod klášterem ležící, mstys Sázavu^ rychtu vedle kláštera

ležící, vísku Vesce^ pustý mlýn Kazkov, s lesy (26 léí), ekou
Sázavou, rybníky a jiným píslušenstvím za 18.000 zl. rýn.

(D. Z. 314, D. 25) a uvedl do kláštera sázavského opt z rumu
povzneseného knze ádu svého. — K. 1669. prodal klášter

sázavský ves Mezholezy (kr. áslav.) od starodávna mu nále-

žející, vladykovi Tomáši Popovskému z Šarfenbachu za 1500 zl.

rýn. (D. Z. 389, P. 23.)

Po zrušení kláštera r. 1786. propuštno z nho bylo 14

mnich. Kostel klášterní stal se farním. Statky kláštera pipadly

fondu náboženskému, od nhož pak jsou prodány, totiž

:

a) Statek Sázava (kr. Kou.), r. 1788. vynášející 2434 zl.

22 kr. fondu náboženskému a za 105.926 zl. 25 kr. rýn. od-

hadnutý, koupil r. 1809. veejnou dražbou Yilém TiegeL

c. k. nadporuík a mšan pražský s manželkou svou Barborou,

roz. Arnoldovou, za 311.500 zl. v. . (124.600 zl. stíb.) (D. Z.

952, A. 12.)

b) Dva sosov. dvory ve 'Iebovli (Teboni, kr. Kou.),

které klášter s cis. povolením na míst prodaného dvora popi.

Cirkvice a vsi Skvrnová r. 1771. od ryt. Jana Josefa z Hartlieb

za 36.500 zl. rýn. koupil, r. 1788. vynášely fondu nábožen-

skému 2779 zl. 37 kr. a t. r. odhadnuty za 67.363 zl. 33 kr.

rýn., teprve r. 1818. prodány byly veejnou dražbou Václavu

Milnerovi^ jenž je pipojil k statku Lhot Hlavákové. (D. Z.

952, C. 2 a 843, K. 28.)

Mimo tyto statky ujato bylo k fondu náboženskému

:

695 zl. 54 kr. jistiny kláštera vlastní (fundace Beneše), 6650 zl.

jistin fundaních, 7 zl. 13 kr. hotových penz, 48 zl. úrok
zadržalých, 2078 zl. 4'/.^ kr. pohledalostí u poddaných, 8741 zl.

19 kr. za zásoby obilí, 2462 zt. 4 kr. za dobytek, 343 zl. 45 kr.

za díví, 43 zl. za víno a pivo, 3574 zl. 8 kr. za stíbro,

stkvosty a apparamenty, 610 zl. za lékárnu a 1739 zl. za ná-

bytek a náadí. — Po srážce dluh 35.760 zl. 58 kr. obdržel

fond náboženský zrušením kláštera sázavského úhrnem 183.265 zl.

2 kr., z ehož však placena byla pense doživotní opatovi

1460 zl. a 13 knžím po 300 zl. (Arch. místodrž. 145,23.)
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18 Klášter benediktiEsk^^ v Polici založen byl
r 1255. od Benediktin kláštera broumovského pi kostele PMane, kterf doteení Benediktini vystavli v lese .Poltce'.
recenem od krále Pemysla L r. 1213. klášteru darovaném.K 1321. obdržel klášter darem 6 hiven stíbra od Bohuše ze
Stárkova. (Emler, Keg. IIL 295.) K. 1421. byl klášter poliky
od knížat slezských zpustošen a teprv r. 1711. opt z rumu
zdvižen avšak již r. 1785. na rozkaz císae Josefa zrušen.
Kostel klášterní Narození Panny Marie r. 1712 od proslulého
Kiliána Dienzenhofera i s klášterem nov vystavna, stal se
chrámem farním a v klášterním stavení umístna ^•est fara
Panství PoHcké odhadnuté za 256.150 zl. a ostatní jmní
kláštera 14.515 zi. 33 kr. rýn. ponecháno dle cis. resoluco
dekretem dvorním z dne 14. února r. 1786. klášteru brou-
movskemu, který však za to povinen byl dluhy 24.830 zl 30 kr
na témž panství vzící zapraviti a z ostatní isté summy
245 830 zl. 23 kr. roní 40/, úroky 9833 zl. 24 kr. po srážce
výsluzneho (17 knžím zrušeného kláštera po 300 zl. a 1 laiku
150 zl.) úhrnem 5250 zl. vykázaného, tedy roní pebytek
4583 zl. 24.,kr. odvádti fondu náboženskému. K žádosti opata
broumovského snížen byl od císae dne 30. záí r. 1786. tento
poplatek na roní 3418 zl.; mimo to však ml klášter brou-
movský odvádti fondu též vfslužné dotených knží po jich
úmrtí. (Arch. místodrž. 145/48.)

19. Klášter benediktinský (residence) na vrchu
Bezdzi zízen byl r. 1666. od Benediktin montserratských
kláštera emauzského z hradu Bezdzi, který jim císa Ferdi-
nand ÍII. se statkem Bezdzi k tomu úelu postoupil. Tito
vystavili v hradní kapli montserratskou sochu P. Marie a za-
vedli k ní slavné pouti.

R. 1679. prodal klášter emauzský statek Bezdzi bez
hradu, totiž: vsi Bezdzi, í^osalov a Týn s dvory poplužními
a vsi Zdar a Kruh s píslušenstvím za 41.000 zl rýn (\) Z
466, Y. 27.)

* j .
v

•
^^.

R. 1778. byl klášter vydrancován od posádky pruské
kterou tam mnichové pijali. — Brzy potom r. 1785 klášter
k rozkazu císae Josefa II. byl zrušen a Benediktini se odst-
hovali do kláštera emauzského s roním výslužným. Klášterní
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stavení s kostelem a kaplí na Bezdzfujato bylo k ruce fondu

náboženského dle rozkazu z dne 16. ervna r. 1786. od admi-

nistrátoru král. komory, potom však dle smlouvy z r. 1679.

postoupeno za 11.000 dolaru íšs. hrabti z Waldšteina. (Arch.

místodrž. 145/58.)

Bezdz pak pipojen byl k panství Dokesskému a všechna

stavení klášterní na vrchu jeho zstavena jsou pusta na dranc

okolním osadníkm. Také starobylá gotická kaple hradní, z níž

socha P. Marie do farního kostela dokesského byla penesena,

jest zrušena a chýlí se k nenabytnó škod vlasteneckých památek

k pádu konenému. Fondu náboženskému pipadly též stkvosty

a náadí kostelní. Jistiny \l-dk klášteru náležející, úhrnem 20.803 zl.

20 kr. dle cis. resoluce dekretem dvorním z dne 6. ervna

r. 1786. odevzdány byly klášteru emauzskému, který však po-

vinou byl z úrok po srážce výslužnóho, knžím zrušené resi-

dence vykázaného, jistý roní pebytek odvádti fondu nábo-

ženskému. (Arch. místodrž. 145 58.)

20. Klášter Celestinek (Annunciatek nebeských, modrých

panen) v Novém mst pražském (v Jindišské ulici v rohu

do Bredovské ulice, nyní . p. 909.) s kaplí bolestné Matky

Boží na zahrad »Andlské«, od hrabte Františka Antonínaj

ze Šporku s domem r. 1736. koupené, v r. 1736.—1744. byl

vystavn. Do nho Celestinky z kláštera Hradišt Chustni-

kova (Gradlitz),*) který Špork r, 1717. v zámku svém hra-

dišském s jistinou 30.000 zl. rýn. založil, povolav tam z pro-|

fesního domu Celestinek v Rottenburgu u Bolzana (Botzen)]

v Tyrolsku sedm jeptišek téhož ádu, mezi nimiž byla též nej-

starší jeho dcera Marie Eleonora Cajetana Aloisia. (D. Z. 470,j

H. 15.)

Po úmrtí zakladatele kláštera hrabte Šporka (f 1738)

dostaly Celestinky od svtícího biskupa Antonína Vokouna

darem 10.000 zl. a od téhož r. 1757. odkazem opt 10.000 zl.

»1 Špork, chtje klášter Celestinek peložiti z Hradišt do PrahyJ

koupil r. 17;-i7. od obce Nového msta pražského pro konvert Celestinek^

dm na Bašt eený se zahradou, vedle špitálu sv. Bartolomje ležící, za

5200 zl. rýn. (D. Z. 506. K. 8.) Ale ponvadž se na tom míst proti

klášteru Alžbtinek ležícím stavti nemohlo, prodaly Celestinky dm ten

r. 1739. Vilémovi z Glauchova za 2500 zl. rýn. a koupily si k vystavní

kláštera zaliradu Andlskou. (D. Z. 508. D. 24.)
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Klášter Celestinek dne 25. bezna r. 1782. byl zrušen

a propuštno z nho 27 jeptišek, z nichž pevorce vykázáno vv-

služne 300 zl., ostatním po 20() zl. Jmní kláštera pipadlo

fondu náboženskému, od nhož dum, zahrada a vinice na

Mlníku koupila r. 1783. knžna Lobkovice vá. (Arch. místodrž.

145—21,8.)

Staveni klástend . p. 909. s kaplí dekrety dvorními z dne

20. srpna, 8. a 21. íjna r. 1784. postoupeno za 15.000 zl.

c. k. aeraru (k. k. Tabakgefállen-Karamcrdirection), a pesta-

veno bylo pro fabriku na tabáky kteráž však r. 1812. do

Sedlce byla peložena, takže v doteném stavení jenom sklady

tabáku zstaly. Také tam umístno bylo oddlení finanní

správy (kolkovní úad) a konen r. 1871. celé stavení strženo

a na míst jeho od r. 1872.^— 1874. vystavna nová budova

pro cis. král. poštovní a telegrafní úady. (D. Z. 1380, D. 2.

— G. XIX. 189.) — Fondu náboženskému pipadla též dotená

jistina, základní 30.000 zl, s jinými jistinami klášteru náleže-

jícími, úhrnem 85.200 zl. rýn., totiž : Jistina 2000 zl. rýn.

kterou klášteru r. 1758. hrabnka Hieronyma Caraffa darovala

(D. Z. 238, M. 1 a 452. K. 4); 4000 zl. za konventem Ser-

vit u sv. Michala (D. Z. 662, A. 30.) ; 4000 zl. na statku

Velkém Barchov (D. Z. 433, B. 20 a 434, A. 9.); 4000 zl.

rýn. na panství Tachlovickém (342, Y. 12. a N. IL); 2000 zl.

na statku Jankov (D. Z. 341, A. 13.); jistina 8000 zl. za

klášterem Augustiánv u sv. Tomáše v Praze (D. Z. 574, A.

12); jistina 14.000 zl. r. 1718. na panství Jind. Hradec

pjená (D. Z. 352, G. 29) ; 2000 zl. na statku Rabenštein

(D. Z. 352, H. 1); 7200 zl. na statku Soutickém (D. Z. 437,

F. 11); 12.000 zl. u Marie Schaffgotschové (D. Z 439, C. 7.

až 18); 1000 zl. u Františka Mladoty (D. Z. 440, B. 11);

1500 zl. u Magdaleny z Eichenau (D. Z. 4 13, E. 7); 14.000 zl.

na panství Zákupech (D. Z. 449, E. 9); 500 zl. na statku

Yojnickém (D. Z 449, F. 16); 2000 zl. na statku Hluboši

{D. Z. 526, J. 28) a 7000 zl. na panství Libereckém. (D. Z.

530, K. 8.) — Mezi tmito jistinami bylo 12.000 zl. náleže-

jících k 3 fundacím na mše. (Arch. místodrž. 145—21/5.)

21. Klášter Cist rciak v Sedl eci, první toho ádu
v Cechách, r. 1142. za Vladislava II. od pána eského Miro-
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slara byl založen. Do nho povolal zakladatel mnichy z kláštei-a

"Waldsaského v Hoejší Falci, jimž statky Solnici, Chotovice,

Podolšany, Hradišt, Zdebudice, dvr Poboí s ddinou Odolen,

Bylany, Malin, Malejovice, Libenice, Hlízov a Kainy daroval,

ustanoviv zárove, aby po vymení mužského potomstva jeho

celé pozstalé jmní též klášteru pipadlo. (D. Z. 477, K. 25. —
Erben. Eegest. Boh. 103.) Potom r. 1227. odkázal Kojata

z Hnvína Mostu, syn Hrabišv, nemaje žádr}'ch syn, ze statk

sv3''ch též kostelu sedleckému statky Sezemici, Chrastno (lírastno).

Pehozy a Zminné. (Erben, Eegest. Boh. I. 333.) K tomu koupil

klášter r. 1250. od biskupství Olomouckého ves Pítoky s pí-

slušenstvím za 70 hiven stíbra. (Erben, Eegesta 578.) — E. 1248.

osvobodil král Pemysl lid poddant" opatství sedleckého od soud
svtských, takže jenom byl podroben soudu opata, jemuž i jinfch

svobod udlil. (Erben, Eegest. 561.)

E. 1257. daroval Smi I z Lichtenburka desátky ze svých

dol stíbrných v Nm. Brode^ Bélé^ Slopanících a Pibislavi

ádu cisterciánskému, takže z nich jedna tetina klášteru se-

dleckému, druhá klášteru hradišskému a tetí klášteru ždár-

skému na Morav pipadla. (Emler, Eegesta II. 65.) — E. 1276.

dal klášter ves svou Bylany právem ddinVm k vládnutí Jin-

dichovi a jeho ddicm za plat úroku roního jedné hivny

z každého lánu. (Emler, Eegesta lY. 734.) — E. 1278. prodal

král Otakar klášteru les Bo7' eeny, mezi Kolínem a Cáslavou

ležící, za 150 hiven stíbra. (Emler, Eeg. II. 481.) — E. 1290.

koupil klášter od Hynka z Dube statky jeho v kraji Kouimském

ležící, totiž vsi Bežany blíže klášterního dvora Poboí, Novou

Ves^ Klavary a Radhoštice blíže Kolína ležící se vším píslu-

šenstvím. Téhož roku prodal král Václav klášteru msta elá-

kovice nad Labem a Dy7iiokiiry u Podbrad, též mlýny u mésta

Nimburka (Neuburg) na Labi ležící za 3500 hiven pražských

groš (56 groš na 1 hivnu poítajíc); potom r. 1292. také

mlýny na Labi pod mstem Kolínem ležící za 500 hiven ryzího

stíbra. (Emler, Eegesta IL 653, 656 & 675.) — E. 1291. osvo-

bodil král Yáclav klášter sedlecký ode všech daní na vné
asy a udlil mu právo mincovní; nebo k hojnfm nadáním

kláštera náležely též podíly na stíbrnVch dolech kutnohorských

r. 1305. od všech plat a kontribucí osvobozené, takže klášter



198

z dobytého stíbra razil zvláštní ininco s Dápisoin 7> Moneta mo-

nasterii SedUxaisis«. — R. 121)2. potvrdil král Václav klášteru

lázn v Kutných Ho7'ách na gruntech klášterských ležící se

všemi platy a dchody
;
potom r. 1299. osvobodil lid na statcích

klášterských uscmIIv od právomocnosti úad krajských i mst-
skýcl], takže každý jenom od úadník pražských neb od opata

samého a jeho úadník ml býti souzen, pokuty pak provinilým

uložené i statky na hrdle trestaných pipadnouti mly klášteru.

(Eniler, Regest. II. 671 a 785.) — R. 1300. koupU klášter dva

dvory ve vsi Chvostarech a pole ve vsi Polkimi kostelu sad-

skému náležející za 32 hiven. (Reg. 11. 801.) — R. 1302.

prodal klášter pl druhého lánu roli nkdy k Nové Vsi ná-

ležitých u Labe ležících za 30 hiven 'stíbra dstojníku Wol-

merovi s tím vyhrazením, aby na rolích tch nikd}^ žáíhiá tvrz

nebyla stavna. (Emler, Regest. II. 822.) — R. 1303. prodal

Raimund z Lichtenburgu opatu sedleckému a abatyši v Údolí

P. Marie (v Pohlede) ves Dartosov a dvr v Dlouhé Vsi u Blé
ležící. (Emler, Regest. 11. 838 a 839.) — R. 1305. koupil opat

kláštera Heidenrich hrad Kivsoudov s 10 vesnicemi a tvrz

Heralec též s 10 vesnicemi za 2000 hiven stíbra od svého

bratra Reinhera kupce z Florencie, jemuž král Václav byl po-

stoupil tyto statky, po smrti Oldicha z Kivsoudova na král.

komoru pipadlé; avšak dle smlouvy trhové navrátil klášter

opt dotené statky Heidenrichovi z Florencie za touže summu.

(Emler, Reg. 11. 877.) — R. 1305. navrátil král Václav klášteru

ves Zdanice s lesem, blíže msta Kouima ležící, od jeho otce

krále Otakara témuž klášteru bez náhrady odatou
;
potom

osvobodil všecky podíly kláštera na stíbrných dolech kutno-

horských od všech plat a kontribucí horních. (Emler, Regesta II.

882 & 888.) — R. 1307. koupil klášter od abatyše Cistercianek

v Oslavanech na Morav ves Babice se vším píslušenstvím

za 160 hiven stíbra. (Emler, Reg. 11. 915.) — R. 1308. za-

stavil Raimund z Lichtenburgu klášteru v dluhu 600 kop gr.

praž. statky své Jenikov^ Bartosov^ Dlouhou Ves^ Hochtanov^

Smilov^ Bergmeistersdorf a Bluniendorf^ u jN^em. Brodu ležící.

(Emler, Regesta II. 939.) — R. 1309. prodal klášteru Milota

z Choltic vsi Veleiov s kaplí a Pfaifendorf za 600 hiven

stíbra. (Emler, Reg. IL 912 a 956.) — R. 1316. prodal klášter

Bílek : Statky a jmní. \^
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Dlouhou V^es, kterou r. 1812. výmnou za ddictví své v Ko-

stele obdržel, za 225 kop gr. praž. areidkauu chrudimskému,

jenž ji klášteru panenskému v Pohlede daroval. (Emler, Regesta

III. 47 & 130.) — K. 1316. pronajal klášter ves svou Bežany

na šest let za roní plat 16 hiven stíbra. (Emler, Regesta III.

131.) — R. 1316. koupil klášter od Oldicha z Lichtenburgu

ves Chotvice (Chotovice) za 150 kop gr. praž. (Emler, Regesta III.

136.) — R. 1325. postoupil a daroval král Jan klášteru se-

dleckému právo patronátní kostelu farních v Kouiuti^ v á-
slavi^ v Kolíne a v Hradci (Král.) v diecesi Pražské, též v Je-

mnicích a Jaroméicích v diecesi Olomoucké s jejich dchody

(Emler, Regesta III. 421 & 461.) — R. 1325. prodal Václav

z Krakován klášteru ddictví své Krakovaný se vším píslu-

šenstvím. (Emler, Regesta III. 451.) — R. 1333. postoupil klášter

Martinovi eenému z Bohunovic na as jeho života práva

soudního v Trnové, v RecehanecJi a Labétíné s dvma lány

a krmou za 20 kup gr. pražských. (Emler. Regesta IV. 801.)

— Dle listiny z dne 22. dubna r. 1337. náležela klášteru také

ves Zabj'uša?iy v Zatecku. (Emler, Regesta IV. 168.) — R. 1337.

potvrdil král Jan klášteru sedleckému ddictví- v HoanecJi

s doly stíbrnými od krále Václava r. 1299. témuž klášteru

postoupené. (Emler, Regesta IV. 173.) — Dle listim^ z dne

21. bezna 1338. náležely klášteru statky Kojíce^ Záboí a /7-

nae, (Emler, Regesta IV. 212 a 522.) — R. 1338. osvobodil

král Jan klášter od pohoštní cestujících lidí. (Emler. Regesta IV.

213.) — R. 1339. udlil král Jan klášteru práva k zaízení

mlýn na obojím behu eky Labe pod mstysem Týncem a

osvobodil je navžd}^ ode všech berní. (Emler, Regesta IV. 245.)

— R. 1340. daroval král Jan klášteru díly neb léna opatovy

(Abtslehen) v horách Spitzenberg i jinde na klášterských statcích

se všemi právy a dchody. (Emler, Regesta IV. 306.) — R. 1340.

zastavil klášter dvr svj Poboí v summ 460 kop gr. praž.

k užívání Mikulášovi Schrammovi a jeho dtem na pt let.

(Emler, Regesta IV. 307.) — R. 1341. odkázal Mikuláš Ruthard

klášteru dvé kopy roních úroku pojištných na mlýn blíže

brány eské v Kutné Hoe. (Emler, Regesta IV. 807.)

Tím spsobem vzrostlo jmní klášterní tak znamenit, že

ml ped strašnou pohromou, která jej r. 1421. zastihla, statk
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za 6 milionu zlatých a vydržoval na 500 reholníkii (ÍÍOO knzi

a 200 bratí laik), z nichž však vtší díl byl zavraždn, když

r. 1421. klášter od Husitu byl dobyt a i s nádlierným kostelem

Nanebevzetí Panny Marie vypálen, v jehož ssutinách r. 1560.

nalezen byl poklad 10.000 dukát.

Do zpustlého kláštera navrátil se teprv r. 1454. opat

Theodorik, smrti šastn ušlý, jenž se marn domáhal rozsáhlých

statk, klášteru zatím odatých a na král. komoru spadlých*),

jichž teprv jeho nástupcm od krále Yladislava a Ferdinanda I.

r. 1534. nepatrná ás byla navrácena. Potom když r. 1619.

klášter se zpoval odvésti válenou da 2000 kop míš., jemu

od stav odbojných uloženou, prodány byly statky jeho, totiž

dvr poplužní pi kláštee ležící s píslušenstvím, pak vsi Malin

s dvorem kmetcím a podacím kostelním, Habrkovice a Horušice

se vším píslušenstvím a platy od soused na Horách Kutnách

a na Kaku vycházející, za 30.000 kop míš. obci Kutnohorské-;

která je však po bitv blohorské opt navrátiti musila klášteru,

jemuž též r. 1627. postoupen byl dvr konfiskovaný Tídvory

u Kouimi za 6000 kop míš. (D. Z. 142, D. 2. — Arch. místodrž.

C. 215, T. 17.) — Mimo to získal klášter více statk, totiž:

a) HrabéUn^ který r. 1658. Zdenk Šastný Lukavecký z Lu-

kavce s manželkou svou k fundaci kláštera daroval {D. Z. 152,

K 28 & 403, D. 13); b) Soiihov^ který r. 1660. ad pias causas

klášteru daroval Jan Jií Skišovský z Kekovic v summ
5000 kop míš. (D. Z. 466, H. 29.) ; c) Tebonín a vsi Horiúice

a Habrkovice^ kteréž klášter r. 1681. od Ferdinanda Raben-

haupta ze Suché za 10.000 zl. rýn. koupil (D. Z. 395, B. 28;

736, L. 13.); d) LhoUi Novou (L. Pustou) a Olšany^ jež klášteru

r. 1708. prodal Jan K. sv. pán z Kaiseršteina za 27.000 zl. rýn.

(D. Z. 412, C. 28.); e) Krchleby, které klášter r. 1748. od paní

Dubské, roz. z Helfenburku, za 150.000 zl. rýn. koupil. (D. Z.

586, D. 1.)

Avšak k naízení císae Josefa II. z dne 24. íjna r. 1783.

*) Z tchto statk zastavil císa Sigmund r. 1486. Vakovi z Mi-

letinka v 1000 kopách groš mstys Týnec (nad Labem) a nkolik vesnic,

zejména Koj etice a Krakovaný; potom r. 1437. Bedichovi ze Strážnice

zapsáno msto Kolín a vesnice Zaboí, Hradiško, Sv. Kateina, Sv. Jakub

a Sv. Mikuláš.

18*
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klášter dne 13. íjna 1799. byl zrušen a statky jeho fondu ná-

boženskému piknuty, totiž :

á) Panství sedlecké a statlíy Damirov, Krclileby, Hra-

bšíii, Lhota Xová a Olšany, Souov a Tebonín, pak vsi

Habrkovice a Horušice, kteréž všechny, byvše za 507.132 zl.

30 kr. odhadnut^^, veejnou dražbou prodány byly knížeti Karlu

ze Schwarzenberga za 600.100 zl. st. Ale potom r. 1821.

statek Damiroz' v summ odhadné 12.253 zl. 12 kr. navrácen

byl kostelu sv. Václava v Krchlebech^ jemuž r. 1675. od ryt.

Kabenhaupta ze Suché byl odkázán. Panství sedlecké pak s ostat-

ními statky r. 1829. postoupeno bylo knížeti Fridrichovi ze

Schwarzenberga za 587.846 zl. 18 kr. st. (D. Z. 1138, J. 20

& 1137, D. 26.) Z této summy trhové zaplaceno býti mlo
126.596 zl. rýn. dluh. (D. Z. 662, L. 5; 663, H. 12, J. 2,

L. 9 a M. 25; 664, B. 18. C. 29, D. 10 a E. 16.) - Krásná

budova klášterní]Lo kostela Xanebevzetí Panny Marie. r. 1707.

dostavná, r. 1788. za erarní skladišt mouky pro vojsko byla

vyhrazena a teprv od císae Františka I. r. 1806. opravena a

k službám Božím navrácena. — Y sta7'ém konventu klášterním

(nynjším zámku) jsou byt}^ a kanceláe hospodáských úed-

ník. Nový vsak konvent (r. 1759. dostavný), s domem, dvorem

a zahradou, fondu náboženskému vyhrazený, byl v letech 1801.

až 1805. skladištm cis. fabriky linecké na vlnné zboží; r. 1809.

a 1810. b3Ía tam vojenská nemocnice, r. 1812. pak penesena

tam z Jeníkova erární fabrika na tabák, která se tam podnes

nachází. — Mimo to prodána byla k ruce fondu náboženského

chalupa vrchnostenská v Sedleci za 153 zl. 36 kr. (Arch.

místodrž. 126/27.)

b) Dm opatský v Starém mésté pražském na Píkopech

pod ís. p. 584. ležící, který opat r. 1659. s 2 zahradami od

poruník dtí hrabte z Waldšteina za 3400 zl. koupil (D. Z.

312, ]\L 14), prodán byl r. 1833. od fondu náboženského Ignácovi

Glasersfeldovi za 18.000 zl. st. (D. Z. 1186, M. 6.)

c) Zahrady domu opatskému náležející^ totiž : a) Zahradu

sub No. top. 64. o 393VoD" koupil od fondu náboženského

r. 1827. za 6340 zl. st. Jií Vrba, jenž jednu polovici této

zahrady dcei své Katein Koálkové, druhou pak polovici

dcei své Magdalen Kastnerové postoupil, kteréž na nicli vy-



stavly dojiiy . p. 958. a 959. na Píkopech v Starém mst
pražském ležící. (D. Z. 1144, M. 5 & 1186, A. 11.) — Dum
Kuálkové . p. 958-1. roku 18B4. soudn odhadnut byl za

38.000 zl. st. (D. Z. 1152, C. 27.) Dm Kastnerové postoupen

byl r. 1839. knížeti Karlu Egon. z Eiirstenberga za 57.500 zl. st.

(D. Z. 1256, D. 21.) — [i) Zahrada sub JS^o. Top. 63. o 124:D«
od domu opatského . p. 584—I. byla odepsána a pipsána

k prvnímu dílu zahrad k bývalému seminái cisterciáckých

klášter (. p. 586.) náležejících. (Viz pi kapli sv. Bernarda

v seminái Cisterciak.)

Mimo statky kláštera sedleckého, k ruce fondu nábožen-

ského za 612.340 zl. 24 kr. prodané, odevzdáno bylo témuž

fondu (dle zprávy c. k. státní útárny 18. srpna r. 1803.) ostatní

jmní kláštera, totiž : 67 zl. 33 kr. hotových penz, 35.995 zl.

3
'/o kr. jistin a rozdílných pohledalostí, 12.250 zl. jistin fun-

daních na mše, roní pijem 466 zl. 40 kr. ze solní kassy

na 4^'/^^ jistinu uvedený 11.650 zl., za stíbro kláštera a kostela

prodané s jinými vcmi kostelními 849 zl. 4 kr., za zpovdnice

prodané 50 zl. (Arch. místodrž. 126 27.) — Yeškeré jmní klá-

štera sedleckého obnášelo tedy úhrnem 673.202 zl. 34* ^ kr-

í^aproti tomu vzelo na statcích kláštera sedleckého dluh
251.230 zl. 52 kr. rýn., mezi nimi: 7000 zl. kollegiu sv. Ber-

narda v Praze; 49.000 zl. klášteru žárskému na Morav,

24.000 zl. rýn. klášteru tišovskému, 2000 zl. klášteru v Starém

Brn a 11.000 zl. klášteru velehradskému na Morav, kteréžto

jistiny úhrnem 87.880 zl. moravskému fondu náboženskému

náležely; pak 3440 zl. klášteru zlatokorunskému. 40.238 zl.

klášteru plasskému, 4100 zl. klášteru zbraslavskému a 780 zl.

klášteru Paulán v Praze, po jejichž zrušení tyto summy též

fondu náboženskému pipadly. Po srážce tchto dluh zbylo

fondu náboženskému 421.971 zl. 42 kr.

22. K opatství sedleckému náležel též klášter Cister-

oiák v Skalici Klášterské (blíže Kouimi) s kostelem

Panny Marie, který založen byl pispním krále Karla lY. od

Theodorika, biskupa mindenského, knížete, cis. rady a probošta

vyšehradského, jenž do nho povolal opata a 12 mnich z klá-"

stera sedleckého, k jichž výživ dvory a vesnice Skalice, Zda-

nice^ Myskovice^ Lipská^ Zalesany a les Kozí Hbet od zakla-
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datele bylj vykázány a k tomu pak ddiny Masojedy a Dolany

pikoupen}^ Toto založení potvrdil arcibiskup pražskÝ Arnošt

listem z dne 12. listopadu r. 1857. jakož i papež Inocenc IV.

a císa Karel listem z dne 4. ledna r. 1358. (D. Z. 477, K. 15.)

Také král Yáclav lY. poukázal listem dne 8. listopadu r. 1400.

danfm král. bern z poddaných klášterních V3^cházející k úplnému

zaízení kláštera, k emuž ješt 4 kopy gr. každý týden z mince

kutnohorské pidal. — Za bouí husitských však byl klášter

i s kostelem dne 18. dubna r. 1421. zboen, potom od krále

Jiího se statkem svým v zástavu dán Janovi z Yoj slavic, po

nmž pešel na Yiléma Zuba z Landšteina, který jej r. 1481.

opt opatovi kláštera sedleckého postoupil. Po njaký as byl

obnovený klášter pod správou zvláštních opatu, když však d-
chody jeho k udržování opatské dstojnosti nedostaoval}^, pi-

pojen byl k opatství sedleckému^ kteréž v Skalici asi r. 1690.

ve zíceninách kláštera vystavlo kapli Zvstování Panny Marie

i obydlí pro nkolik mnich sedleckýcli, z nichž pi zrušení

kláštera r. 1783. pouze jeden tam pebýval. Statek pak kláštera

skalického, dvr a ves Skalice Klášterská s mlýnem e. Ha-

vraním^) fondu náboženskému pipadlý a za 56.760 zl. od-

hadnutý, prodán byl r. 1824. Katein Jeábkové^ roz. Dorfelové,

za 59.500 zl. st. (D. Z. 1098, H. 27.)

23. Klájšter P. Marie Cisterciák v Pia šech za-

ložil Yladislav IL, jenž mnichm, z kláštera langheimského

(v biskupství Bamberském) pišlým, listinou z dne 5. srpna

r. 1146. k výživ vykázal knížecí dvr a ves Plasy, pak vsi

Kázov^ Zehutice a Nebeziny, též díl cla solního v Dín,
vinice na Petín v Praze a usedlost v Motole. Zárove po-

stoupil biskup pražský Otto klášteru ves Téskov. (Erben, Regest.

Boh. 118.)

Potom získal klášter mnoho statk, totiž: R. 1175. dostal

darem ddiny Oboru, Kecov^ Babinu, Lomnici (Lomniku) a

Liíy (Lité) se vším píslušenstvím od knížete Sobslava 11.^

jenž zárove klášteru k jeho žádosti postoupil statky své Újezd

a LuJiov (Lugov) smnou za jeho statky (dvory) Sušany a

*) Mlýn eený Havraní, proti klášteru skalickému blíže Tebovle

ležící, koupily kláštery sedlecký a skalický r. 1688. od paní Doroty Do-

halské, roz. ze Solopisk, za 900 kop míš. (D. Z. 800, E. 8.)
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Erpoí-ice, ped tím klášteru od dvou šlechtic darované (Erben,

Regest. 155.) — R. 1181. obdržel klášter dílem darem, dílem

za jistou summu penz vsi Bilov a Viherov (A^ýrov) s pí-

slušenstvím. (Erben, Regest. 165.) — R. 1188. postoupil kníže

Fridrich klášteru ves Kopidlo za clo solní v Dín, též dvr
Zehiitice dolejší smnou za ves Chyšku, klášteru od jeho otce

Vladislava II. darovanou ; zárove daroval klášteru vsi Ceko-

vice (elovice) a Kozcin (Koín). (Erben, Regest. 170.) —
R. 1184. dostal klášter za statek svj v Luhov od Hemana
(Jimrama, sjnia A^ilémova) 12 hiven stíbra a díl vsi Cecína

s tím dokladem, že Luhov po smrti Hemanov zase pipadne

klášteru. (Erben, Regest, 171.) — R. 1185. postoupil kníže

^eský Fridrich na žádos manželky své Alžbty klášteru jednoho

lovka se statkem v Košíích a vrch u též vsi. (Emler, Reg.

II. 1155.) — R. 1189. darovala knžna eská Helicha, manželka

knížete Kunrata Oty, klášteru dvr svj v Cecíné. (Erben. Reg.

182.) — R. 1190. obdržel klášter od biskupství Pražského

dvr v ecÍ7ié smnou za dvorec svj a vinici v podhradí

pražském na Petín. (Erben, Regest. 18-1.) — R. 1192. dostal

klášter darem od šlechtice Oldicha dvr Lomany s píslu-

šenstvím, za kter5^ však r. 1198. píbuznfm Oldichovým dal

20 hiven stíbra a dvr svj v Tškov. (Erben, Regest. 185

a 187.) — R. 1193. daroval klášteru Gumpold a jeho syn

Dtleb vsi Strazisté, Sedlíce (Sedlec), Cernohat, Diibravice

(Doubravice), Bor a Mladotice. (Erben, Regest. 186.) — R. 1194.

ponechán byl klášteru od kanovník kostela pražského za 40

hiven stíbra statek Královice (Cinadrovy). (Erben, Regest.

189.) — R. 1200. koupil klášter od Anežky abatyše u sv. Jií

dvorec u Královic za 3 hivny stíbra. (Erben, Regest. 204.)

R. 1204. darovala klášteru Anežka, vdova po Kunovi z Potvo-

rova vsi Mocidlce^ Hluboké, Udrazku, Úplevice (Úplev) a

Srubny (Sruby) se vším píslušenstvím, pak k podporování

chudých ves Vladimiice. (Erben, Regest. 187, 222, 258 a

287.) — R. 1205. koupil klášter dvr MladoHce od kláštera

kladrubského za 70 hiven stíbra. (Erben, Regest. 225.) —
R. 1207. daroval klášteru král Pemysl role na jedno popluži

ve vsi Ninonicích s vrchem Yidovlí. (Erben, Regesta 230.) —
R. 1209. dostal klášter od biskupství Pražského výmnou za
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svj dvíir v Motolech po jednom poddaném v Ninonicich a

v Košíích^ pak za ddictví své v Radedicích dvr v Cecovicich.

(Erben, Regest. 237.) — R. 1216. daroval klášteru Oldich Držislav

z Litic ves Nadrybí na Mži ležící. (Emler. Regesta II. 1156.')

— R. 1224. penechal klášter ves svou zpustlou Tskov sv.

pánu Ratmírovi k vzdlání a k užívání na cas života jeho,

náhradou pak za to obdržel po smrti Ratmírov ves jeho

Újezd. (Erben, Regest. 315.) — R. 1229. prodal král Pemj^sl

Otakar klášteru za 40 hiven stíbra ves VseJirdy.^ kterou ped
tím od kláštera v\'ninou za ves Hodyné (na ilodini) obdržel.

(Erben, Regest. 347.) — R. 1230. odkázal Roman sv. pán z Tejnice

klášteru k záduší vsi "Ylýiiec (T. MarianskÝ), Olsov a pustý Újezd.

(Erben, Reg. 357.) — R. 1232. odkázal sv. pán Ratimír klášteru

k záduší vsi Bezí a Újezdec. (Erben, Reg. 370.) — R. 1233.

koupil klášter od opata kladrubského ves Ko7yto s píslušenstvím »

za 110 hiven ryzího stíbra a za 100 ovcí. (Erben, Reg. 383

a 438. — R. 1234. daroval Gumpold, svn Dtleba z Potvo-

rova, k záduší kláštera ves Bezdékov se vším píslušenstvím.

(Erben, Reg. 390). — R. 1235. dostal klášter darem k záduší

ves Lasice (nj^ní Lešovice) s lesy a vším píslušenstvím.

(Erben, Reg. 415.) - R. 1238. obdržel klášter darem od král.

komoího Zdisiava ves Darovii s dílem eky Mže, s mlýny,

lukami a jiným píslušenstvím; potom koupil od Protivy

z Zinkov ves Kostelec s píslušenstvím za 45 hiven stíbra a

obdržel od krále Václava statek ZiJile výmnou za ves Kozlany,

kterou týž král klášteru pedešle v dluhu 200 hiven ryzího

stíbra byl postoupil. (Erben, Reg. 438, 439 a 586.) — R. 1240.

koupil klášter ves Hodinu 7a\ 80 hiven stíbra. (Erben, Reg.

457.) — R. 1251. obdržel klášter od probošta vj^šehradského

nkterá pole pod vrchem Petinám u jezda na behu Vltavy

a proti Vyšehradu u dvora plasského ležící, výmnou za dva

ostrovy pod vrchem vyšehradským položené a za pt hiven

zlata váhy pražské. (Emler, Regesta II. 655 a 1164.) — R. 1252.

postoupil fará v Kladrubech klášteru plasskému vsi Podmokly

a Hrky (Horka) s tou podmínkou, aby mu klášter až do jeho

smrti dával ron summu penz rovnající se výnosu vsí do-

tených. (Erben, Reg. 597.) — R. 1260. koupil klášter ves Ne-

provice (Xeprobylice) od rychtáe staromstského v Praze
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Konráda, jemuž ji r. 1245. král Otakar a rytí Ylek za

CO hiven stíbra prodal. (Eniler, Regest. II. 104.) — R. 1268.

prodal biskup pražský Jan klášteru ves Otlech (Odlezly?),

ležící mezi mstem Žihle a klášterním dvorem Mladotickým

za 70 hiven ryzího stíbra. (Emler, Reg. II. 289.) — R. 1269.

získal klášter koupí od matky Budivoje ze Železnice ves Ledce^

k níž r. 1290. pikoupil od Budivoje z Isenburgu jeho ddictví

v Ledcích s dvma dvory a právem patro nátnín;). (Emler, Reg-

11. 251 a 649.) — R. 1277. navrátil klášteru král Otakar ves

Repoiyje^ pedešle mu odatou, kterou potom r. 1341. klášter

prodal s podacím kostelním, krom nového dvoru, vdov mšana
pražského Rudlina Billunga za 300 kop gr. pod emfyteutickým

platem šedesáti kop. (Emler, Regest. 11. 452 ; lY. 342.) —
R. 1282. koupil klášter od Otty z Kaeze vsi Hromice a Te-
mosnice, (Emler, Regesta II. 555.) — R, 1285. pikoupil

klášter k vinici své, na vrchu Petín ležící, sousední vinici

eenou Mlavin od kláštera sv. Jií za 35 hiven ryz. stíbra.

(Emler, Regesta II. 579.) — R 1289. postoupil král Yáclav

klášteru cla trhová a jiná práva všecka mstyse Královic,

k témuž klášteru náležejícího. (Emler, Regesta II. 641.) —
R. 1295. koupil klášter od proboštství mlnického vsi Te-

mosnou a Benec na Plzesku ležící za 300 liiven ryz. stíbra

váhy pražské. (Emler, Regesta II. 719 a 800.) — R. 1313.

koupil klášter od Petra z Stbikuvic dvr ve vsi Sébikicvicich

{Stebichovice ?) za 54 hivny stíbra. (Emler, Reg. III. 68).

R. 1315. obdržel klášter za ves svou Lohov (Luhov) s dvorem

a za 50 hiven stíbra ves ŽicJilice se vším píslušenstvím od

Abrahama ze Žiclilic. (Emler, Regesta III. 113.) — R. 1315.

(1326.) koupil klášter od Leopolda z Kraisl ves Kihnany

(Kižany) za 50 hiven stíbra. (Emler, Regesta III. 114 a 478.)

R. 1343. postoupil klášter kopaniny (noviny) eené Jílové,

mezi Všeruby a Sulislavi ležící, Otovi ze Sulislavi na as jeho

života k založení sídla za 24 kop gr. praž. (Emler, Regest.

lY. 487.) R. 1344. daroval Sezima z Yrtby klášteru dvé kopy

gr. praž. z úrok ve vsi své Kotigové anebo jistinu 20 kop.

(Emler, Regesta lY. 574.) — R. 1346. prodal klášter dvr

svj Lisice eený blíže Prahy s ddinou za 60 kop gr. praž.

(Emler, Regesta lY. 651.)

I
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Mimo to dostalo se klášteru plasskému od král Pemysla

Otakara L, Václava I. a Otakara 11. (r. 1220., 1252., 1257.,

1260. a 1263.) mnohy^ch svobod a výsad, zvlášt osvobozeni

b3di koiiventníci a jejich lid poddanf od povinnosti dostaviti se

ped cizí soudy svtské, takže jenom opatu nebo králi byli pod-

ízeni. (Erben, Reg. 288 a 595. — Emler, Regest. II. 65, 164.)

Yytenfm rozmnožením statk vzmohl se klášter plasskf tak,

že již r. 1177. a 1202. poslati mohl kolonie své k založení

klášteru do Mnichova Hradišt a na Velehrad Moravsky-, a že

za panování Pemysla Otakara II. na 500 eholník vydržoval.

A tak kvetlo klášteru po 274 léta s malými promnami blaho

a štstí až do válek husitských. V této dob však zastihla

klášter 3. ervna r. 1420. pohroma taková, že byl i s kostelem

vypálen od Táborit, eholníci dílem pobiti, dílem rozehnáni

a statky klášterní pobrány. Vtší ás tchto statk zapsána

byla r. 1420. od císae Sigmunda Bedichovi a Janovi z Kolovrat.

Pozdji r. 1480. navráceny byly od krále Vladislava Jagajlovce

klášteru nkteré statky ; avšak r. 1542. zastaveny byly od císae

Ferdinanda I. opt mnohé statky klášterní, takže z nich klášteru

zbyly toliko vsi Mláce (Mladotice), Žebnice, Bílov a Lednice.

R. 1553. postoupil klášter také ves Hodinu za 700 kop míš.^

jichž poteboval k zaplacení píspvku na válku tureckou. Tím

byly ztenen}" dchody kláštera, takže mohl sotva 7 eholník

uživiti.

Teprv po bitv blohorské nabyl klášter plassk<" opt

mnohých statk. Tak mu darován byl r. 1622. od císae Fer-

dinanda 11. statek Kaerov (Kaerov), zámek a ves s dvorein

poplužním a msteko Královice Cinadrovy, pedešle klášteru

náležející a r. 1542. od císae Ferdinanda I. Florianovi Gry-

spekovi z Gryspachu do vyjití ty život zastavený, ale r. 1622.

bratím Gryspachum konfiskovaný : též darem dán hjX klášteru

r. 1623. statek Kalec^ ves s dvore ui poplužním, Adamovi Fer-

dinandu Údrckému z Údre konfiskovaný. Mimo to postoupeny

byly klášteru r. 1622. od panství Blé, Diviši Markvartovi

z Hrádku konfiskovaného, vsi Rj-bnice, Kaznjoves, Hradišt

Dolejší a Zichlice, k statkm kláštera již pedešle náležející.

(Bílek, Djiny konfiskací str. 128, 558, 725.) R. 1669. pikoupil

klášter k panství plasskému statek Hrobcice od paní Alžbtv

mi
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Berkovske za 2500 zl. vyn. (D. Z. 817, Q. 5.) — R. 1678.

prodal Norbert Adol Miseron z Lissoiiu klášteru plasskému

statek Krasov 7.2, 27.500 zl. rýn. (D. Z. 39-i, A. 10.) K. 1757.

dostal se klášteru exekuní cestou statek Béla dolejní (Unter-

Blá, Neustadtel.) — Nabyv takto klášter znaného jniení, vnoval

ás jeho na V3'stavní hlavního kostela (r. 1661. — 1688.), též

k zbudování nádherného opatství (r. 1698.) a konventu (r. 1711.)^

pak k vystavní probostství a nového chrámu v Týnici (Týnci

Mariánském) a v eské Lípé s kaplí sv. Maí Magdaleny (r. 1690.

a 1768.), k vzdlání a vystavní far v Potvorov, v Plané,

Kozojedech, Královicích, v Žebnici, v Oboe a Blé, jakož i k vy-

stavní kostel v Oboe, Kozojedech, Yšehrdech a Kostelci.

K tmto úelm obrátil klášter také summu trhovou 10.500 zl-

za dm eenf Knechtovský v Starém mst pražském, který

r. 1690. prodal Jesuitm u sv. Klimenta pro seminá sv. Vá-

clava. (Lib. contract. rub. 2, ol. 370.)

V tchto stkvlých pomrech zstal klášter až do zrušení

svého r. 1785. Statky jeho pipadly fondu náboženskému, od

nhož byly prodány, totiž : a) Panství Plasy se statky Bélon^

Krasovém a Kaerovem^ r. 1788. vynášející 35.463 zl., s mstem
ochranným, 59 vesnicemi, 16 dvory. 50.000 jiter les a jiným

píslušenstvím, koupil r. 1826. veejnou dražbou za 1,100.050 zl.

stíbra kníže Klemens Václav Lothar MetternícJi^ jenž nkdejší

opatství v zámek promnil a klášterní chrám Nanebevzetí Panny

Marie za farní kostel ustanovil. (D. Z. 1138, D. 7.)

b) Statek Kalec^ dvr poplužní s ovínem, k panství

plaskému náležející, koupil r. 1787. hrab Prokop Lazanský

z Bukové a pipojil jej k panství mantínskému. (D. Z. 735, L. 4.)

c) Stateek Loubí (Lauben, kr. Litom.) k cisterciáckému

probostství v eské Líp, r. 1786. též zrušenému, náležející,,

koupil r. 1792. hrab Michal z Kounic veejnou dražbou za

17.500 zl. rýn. a pipojil jej k panství esko-lipskému. (D Z. 758^

N. 8.) — Dum téhož probostství v Líp postoupen byl za obydlí

tamjšího dkana místo dkanství té doby požárem znieného.

(Arch. raístodrž. 145/47.)

d) Dm v Plzni pronajat byl až do konce íjna r. 1788.

za skladišt zboží cizozemského za roní inži 124 zL, potom

ml postoupen býti pro vojenskou vychovatelnu (Arch. místo-

držit. 145/47.)
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e) Dum (, p. 15.) v Novém mst pražském na Široké

ulici, eený Michnuv, ktei-y klášteru r. 1690. Jan Yáclav

hrab ze Šternberka za 4100 zl. rfn. prodal. (D. Z. 400, L. 30.)

Tento dum s proboštstvím v Líp C. a s domem v Plzni za

11.149 zl. odhadnuty- koupil od fondu náboženského r. 1786.

veejnou dražbou Jan Kt. Commo}' za 6310 zl. r^ai. (D. Z.

606, G. 1.)

Mimo statky vytené odevzdáno bylo fondu náboženskému

i ostatní jmní klášterní, totiž: 19.810 zl. 35 kr. hotov<xh

penz, 196.965 zl. 472 ^^'- jistin kláštera vlastních, roní píjem

ze solní kassy 350 zl. uvedený na 4% jistinu 8750 zl., na

pohledaiostecli 15.110 zl. 30 kr., za obilí 8613 zl. 8V2 l^i'-, za

víno 1481 zl. 15 kr., za náadí a svršk}^ prodané 3940 zl. 21 V2 kr.,

za dobytek 1348 zl. 15 kr., za stkvosty a stíbro kláštera a ko-

stela v summ odhadní 25.117 zl. 30 kr. (Arch. místodrž. 145/47.)

Veškeré jmní kláštera plasského vyneslo fondu nábožen-

skému po srážce dluh 9553 zl. 38 7^ kr. úhrnem 1.400.282 zl.

24 kr. Z toho však placeno bylo výslužné 32 eholníkm ron
10.925 zl., totiž prelátovi 1460 zl., 27 professum po 300 zl..

1 professu 365 zl. a 3 bratím laikm po 250 zl. Archiv,

knihovna a pírodovdecký kabinet kláštera odevzdány jsou

c k. universit príížské. (Arch. místodrž. 145/47.)

24. Klášter Cisterciak v Korun Zlaté (K. trnová

. svatá, Corona aurea, spinea, sancta) r. 1263. založen byl od

krále Pemysla Otakara II. z vdnosti za slavné vítzství,

na Morav blíže Kressenbrunnu nad králem uherským Belou IV.

dne 12. ervence r. 1260. vydobyté. Název svj obdržel klášter

tento, do nhož mniši z kláštera Svatého Kíže v Kakousích

byli povoláni, od ostatku (ostnu) trnové koruny Kristovy, jejž

král Otakar tehdáž od krále francouzského Ludvíka Sv darem

obdržel a kostelu Nanebevzetí Panny Marie tohoto kláštera

vnoval. K nadání kláštera, k správ mateského kláštera Sv. Kíže

náležejícího, daroval zakladatel rozsáhlý statek Boletice se vším

píslušenstvím i s vrchem, jenž slov tvrz Držislava^ též dv
vinice v Rakousích a jeden dm v podhradí pražském ležící;

k tomu pak statky Neíolice a Oivalsiny se vším píslušenstvím.

(Emler, Regesta II. 157, 531 a 564.) — R. 1268. odkázal klá-

šteru Hrzek purkrabí ze Zvíkova statky své, vsi Klenov (Kle-
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novice, na Klenové Hoe), Uherce^ Mladov (u Mladon), Na
Okrouhlé, Jankov (u Jánka), Chlum (na Bílém Chlume), Dé-

tochov (u Dírka, u Dtka), ^'lýto (ii Mýta, Mautstadt), Mokrá

(na Mokrých), Zahliriné (u Hlinní), Na erné ece (Schwarz-

l)ach). Biizná (na Bližních) a Na Hirsové (Hirschberg), jichž

užívání sob a manželce své až do smrti vyhradil. (Emler,

Regesta II. 236 a 564.)

Ledva vystavn, byl klášter i s kostelem r. 1278. od

vojska císae Rudolfa zcela poboen, r 1281. správ opata

plasského odevzdán a teprv r. 1315. od eského pána Bavora IIL
z Bavoi^ova nádhernji nov zbudován. Tento Bavor daroval

r. 1315. pro spasení duše své klášteru vsi Svince s dvorem,

Skidel (Skidla) s lesem Susný eeným, Mojné, Zaltice a er-
nice s podacím kostelním. (Emler, Regesta II. 541; III. 98 a 170.)

— R. 1315. pisouzena byla klášteru ves Rájov proti zaplacení

40 kop gr. pražských. (Emler, Regesta III. 134.) — R. 1317.

darovali bratí Werner, Racek a Pibík z A^ítjovic klášteru

právo své k nové vsi Freudentalu^ takže tato ves s le sem

Strobole eeným, na Zlatém potoce ležícím, teprv po jejich,

smrti pipadnouti mla klášteru. Když však dotení bratí statek

Yítjovice i se vsí Freudentalem za statek Poešín postoupili Ba-

vorovi z Bavorova, odevzdal tento hned ves Freudental s lesem

klášteru. (Emler, Regesta III. 146 & 158.) — R. 1326. koupil

klášter dvr ve vsi klášterní Záhorkové (Ahorn) ležící za 29 kop.

(Emler, Reg. III. 456.) — R. 1336. dostal klášter darem vrch

u nho stojící s lesy a vším píslušenstvím. (Emler, Regesta lY.

103.) — R. 1337. koupil klášter od Markvarta z Yišn ves

Visné (Weichseln) s píslušenstvím za 200 kop gr., též dm
a vinici u Kremže v Rakousích ležící ; pak r. 1339. dvr ve

vsi Skídlé za 23 talent padovských. (Emler, Reg. lY. 154,

195, 264.)

Avšak r. 1420. poátkem msíce listopadu klášter od

Husit v ssutiny byl obrácen, mnichové (potem pes 300)

rozutíkali se do všech konin svta, ukryvše díve znamenité

poklady klášterní na místa bezpená. Yetší ás klenot a

stkvost klášterních pevezena byla dne 4. bezna r. 1418.

v obav ped nastávajícími bouemi náboženskými do nedo-

bytného hradu krumlovského.
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Pozdji sice zase povstal klášter z rumu, ale nepovznesl

se k b<'valému blahobytu a lesku. Píinou toho bvlr vnitrní

rznice a rozbroje, povstalé v kláštee tím, že jeho opati a

pevorové, obyejn cizinci z daln<-ch kraj Xmeckó íše, vše-

možn podporovali krajany své, takže znenáhla naplnil se

klášter tém samfmi cizozemskými, ponejvíce r^-nsk^^mi kon-

ventualy, kteí se chovali k ostatním bratrm echm tak

zpupn a vyz<^vav, že tito r. 1459. dne 14. ervence vznesli

prosebnou stížnost k panu Janu z Rožmberka, aby z kláštera

odstranil »I{ýáky« i »bradáe«, jak zvali se tu cizozemci.

A tak stalo se, že r. 1493. dáno bylo od krále Vladislava II.

pánm z Rožmberka vrchní panství na klášter Svaté Koruny,

v 24.000 zl. jim zastavené, takže po jejich vymn-ní po mei
klášter na král. komoru ml pipadnouti.

R. 1535. postoupil Petr Starší z Rožmberka statek a zboží

kláštera Koruny svaté s msteky a vesnicemi téniuz klášteru

krom vrchnosti na témž kláštee, Janu z Rožmberka postou-

pené. (D. Z. 6. J. 14.) R. 1622. dal císa Ferdinand II. podací

právo Janu Oldichovi z Eggenberga, od jehož nástupc r. 1695.

klášteru bylo postoupeno.

Od té doby povznesl se blahobyt kláštera tak, že sob
zakoupil nkolik statk, totiž

:

á) R. 1636. od Jana Chvála Kunaše z Machovic velký

rybník u vsi Svince prostední (Mittel-ZAvinzen) v gruntech

kláštera ležící za 950 kop míš. (D. Z. 299, N. 7.)

b) R. 1650. koupil klášter od Laniberta Segrando z Tasch-

bergu za 9000 kop míš. statek Keblany (Geblan), kter<- pak

r. 1740. za statek Pehoov postoupil Václavu Kasimírovi Xe-

tolickému z Eisenberga, od njž jej však r. 1743. opt získal

za 45.000 zl. (D. Z. 389, M. 25 a 584, D. 7.)

c) R. 1678. koupil statek Chlmnecek od Jana Augustina

Miliovského z Bramberku za 10.000 zl. rýn. (I). Z. 394,

A. 25.)

d) R 1740. získal statky Pehoov ?^ Kvasejovice^Brandlin

a Dvorec od Václava Kasimíra Netolického z Eisenberga za

124.000 zl. rýn. (D. Z. 508. J. 3.)

e) R. 1758. koupil statek Holkov od Marie Anny Kte-

lerové ze Sachsengriinu za 27.000 zl. rýn. (D. Z. 474. K. 8;

736, Q. 11.)
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/^ K 1765. piijcil klášter 1550 zl. výn. na svobodiiÝ

<lvr Dvoákovsky v Markvarticích, který mu v témž dluhu

potom byl postoupen. (D. Z. 525, B. 10,)

Konen dostával klášter dle porovnání z dne 20. záí

r. 1731. z dchod panství krumlovského ron 150 zl. na

hotových penzích, 18 vder vína, 44 korce žita, 26 korc
jemene, 100 korc ovsa, 3 korce semena máku, 650 sáh
<líví mkkého a 250 sáh tvrdého, 3 kusy vysoké zve,
2 jeleny, 20 zajíc a 12 koroptví. (D. Z. Hlavní knih. K. XYL
Fol. 47- — Lib. Instrum, Tom. 503, C. 23.) Tento deputát

pipadl po zrušení kláštera fondu náboženskému v summ
roní 2301 zL, kteráž na jistinu 5^0 uvedená obnášela 46.779 zl.

40 kr. a pipotena byla k summ za panství Zlatokorunské,

knížeti Schwarzenbergovi prodané. (D. Z. 881. O. 25.)

R. 1785. dne 10. listopadu byl klášter zrušen a pro-

puštno z nho po pti msících 37 eholník, totiž 33 knzi,

i s opatem a 4 bratí eholní (fratres), jimž z fondu náboženského

vykázána byla pense : pro opata 800 zl., r. 1786. na 1460 zl.

zvýšená, pro 17 knží ješt nezaopatených po 300 zl. a pro

4 fratery po 150 zl.; ostatní knží ustanoveni ve správ du-

chovní a tak zaopateni. Mimo to placena byla z fondu nábo-

ženského 17 služebným kláštera doživotní výživa jim od opata

pislíbená. Arch. místodrž. 145/52.)

Statky kláštera pipadly fondu náboženskému, k jehož

ruce od správy c. k. statk byl}^ prodány, totiž

:

a) Panství Zlatokorunské se statky Keblany, Holkovem

a Chlumeckém za 212.217 zl. 35 kr., a dvr v Markvarticích

(kr. Budjovic.) za 3650 zl. koupil veejnou dražbou dne

28. ervna r. 1787. kníže Jan Nepom. Prokop ze Schwarze7iberga

v jedné summ za 215.867 zl. 25 kr. rýn. a pipojil je k panství

krumlovskému.*) (D. Z. 684, G. 2.) Chrám klášterní, znamenitá

to budova slohu gotického, stal se kostelem farním, k jehož

*) Na srážku této summy trhové jakož i za statky Borovany a

Tebo (viz sub. ísl. 4. a 5.), úhrnem 434;.H55 zl. 86% kr. vynášející,

postoupil kníže Schwarzenberg fondu náboženskému panství své nápadní

Vlice, statek Hermosejfy a statky lenní Javorník (Mohren) a Helfendorf

s blidlem v Arnultovicích (Arnsdorf) za 381.679 zl. 50 kr., kteréž pak

r. 1789. od král. gubernia prodány byly Janu Františkovi Therovi, ob-

chodníku v Hostinném, za 840.656 zl. 7 kr. (D. Z. 684. G. B a 689, B. 18.)
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vydržování knížeti od summy trhové poražena byla jistina

4152 zl. 20 kr. Y bývalých bndovách klášterních umístny
jsou závody prmyslové, rozsáhlá železárna a továrna na

zápalky.

b) Statky Pehoov^ Brandliii, Kvasejovice a Dvorec

(kr. Budjov.), kteréž r. 1788. fondu vynášely 4400 zl. a

r. 1789. odhadnuty byly za 124.000 zl. rfn., koupil r. 1812.

Josef Krištof ryt. Andree^ c. k. dvorní továrník, za 305.000 zl.

vid. . (122.000 zl. stíb.) (D. Z. 1036, A. 9.) a r. 1845. Jan

šlechtic Nádherný za 220.000 zl. (D. Z. 1310, J. 12.)

Mimo statky vyteno pipadlo fondu náboženskému na

hotových penzích 405 zi. 49 kr., na jistinách 25.378 zl. 20 kr.,

na penzích zadržalých u poddanfch 9617 zl. 11 kr.. za obilí

1447 zl. 24 kr.. za zásoby rozliné 167 zl. 21 kr., za náadí

a jiné vci 3275 zl. 19 kr., za 150 lib. 4 lot. stíbra a stkvosty

4800 zl., konen za doputát z panství krumlovského ron.

3243 zl. na jistinu 4''/q uvedený 81.075 zl. Veškeré jmní
kláštera zlatokorunského obnášelo tedy v jedné summ 464.034 zL

29 kr. a po srážce dluh 97.252 zl. 23 kr. pipadlo fondu

náboženskému 366.782 zl. 6 kr (Arch. místodrž. 145 52.)

25. Klášter Cisterciák v Zbraslavi založil král

Václav IL, povolav na ki^ál. statek svj Zbraslav r. 1292. dne 12. dub.

z kláštera sedleckého 12 mnich pod opatem Konrádem, dosa-

vadním pevorem doteného kláštera, a vnoval mu loví hrad

svj k zaízení kláštera a kapli zámeckou sv. Jakuba za chrám

klášterní. Potom položil r. 1297. dne 3. ervna základní kámen

ke kostelu Matky Boží. Listinou základní r. 1304. dne 21.

kvtna danou vykázal král k nadání kláštera, AíLÍa regia

(Královská sín, Konigsaal) nažraného, mimo 400 hiven stíbra

dchodu roního náležitý poet lán dobrých rolí a dostatený

kus lesa též statky tyto: vsi Chuchly Malé a Velké, Lahovice,

Vidin, Komoany, Eadotín, ernošice Velké a Malé, Lipany^

Lipenec, Žabovesky a Zábhlice v okolí pražském ; ves trhovou

evnice (Hevnice) a vsi Lety, Novou Ves, Slapy, Lhotu, Buše,

Pestavlky, Leice, echovice a Chrámy (Krámy) v zupé ka-

mýcké \ Stradou a banov u Mýta; Banín a Blou Novou

v ziípé poliské \ msto Ústi nad Orlici (WilhelmsAverd) a vsi

Oldichov (Oldíš, Ulrichsdorf). Gerhartsdor, Rytov, Rytov

j
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esky-, Tebovou krátkou a dlouhou, Knapoves (Knappendorf)

Houževec dolní a horní (Sifridsdorf a Hortrichsdorf), dvojí

Tešovec, Johnsdorf (Jansdorf), Dobrou dolní a horní (Lie-

benthal a Dittersbach); ves trhovou Tebovou eskou a vsi

Parník, Rybník, Zlio, Skuhrov, Maliny, Kunswald (Konigsfeld),

Helvíkov (Herwjgsdorf) a Ostrov (Michelsdorf) ; v zuýé lan-

škrounské msto Lanškroun a vsi Zihlínek (Sichlingsdorf,

Sichelsdorf), Sázava (Zasow, Zohse), Albrechtice (Albrechtsdorf),

Herbortice, Hemanico dvojí, Yýprachtice (Wiprechtsdorf),

ekovice (Czunkendorf), Eeinprechtsdorf (Ruprechtice, Rup-

persdorf) ; ves trhovou Jablonné a vsi Bertholdsdorf (Perch-

tolsdorf, Pertoltice?), Ludmirsdorf, Yerneovice (Wernersdorf),

Valteice (Waltersdorf), Bystro (Waltersdorf), ermnou (Roth-

wasser), Jakubovice (Jakobsdorf) , Rudoltice (Rudolfsdorf)

,

Damníkov (Tamichsdorf, Thomigsdorf), Trpík (Tirpings, Tiirpes),

Lukovou, Yoitsdorf a Kozínohu (Ziegenuss). (Emler, Regest.

Boh. IL 866).*)

R. 1317. darovala královna Alžbta klášteru mlýn s tve-

rým složením na Labi u Kostelce ležící, i s roním platem

1 hiven a jinými výsadami. (Emler, Regesta III. 163.) —
R. 1320. darovala královna Alžbta klášteru ves Hlinné mezi

mstysem Jablonném a vsí Zehušicí ležící
;
potom r. 1325.

*) Dle opisu základní listiny (archiv c. r. gubern. Bohem.) ddto

Zbraslav dne 10. srpna r. 1292. vykázal a dal král Václav k fundaci kláštera

Aulae Regiae statky tyto : Zbraslav, Zabovesky, Lipenec, Lipany, Gerne-

šice (Cernošice), mstys (ves trhovou) Hevnice (evnice), Lety, Neza-

budice, Radotín, Chuchle velké, Chuchle malé, Lahovice, Zábhlice (Za-

bilic). Vidin, též v Cechovicích dva sedláky, pak Slapy, Pestavlky (Pe-

stavlic), Buše a Lhotu; mstys Choce a vsi Bistovice, Mohlna, Chlum,

Boek a Noín; též les naproti Mýtu eený Zrub, u nhož leží ves Sla-

tina; pak vsi Jehndí, Kosorin, Lutska, Salice (snad Skalice), Bovoz; též

vsi Valmanice, Lhota u kostela sv. Jií, Stízov, Zalizla (Zalezla) a Vo-

drady; též mstys Ústí (Wilhelmswerd) a vsi Oldíš (Ulrichsdorí), Kun-

inaves (Kunzendorf), Dobrou (Liebenthal), Dobrou horní (Dittersbach),

Ostrov (Michelsdorf), Houževec horní (Hertersdorf), Houževec dolní

(Sifridsdorf. Seibersdorf), Knapovec (Knappendorf), Rytov dvojí a Ger-

hardsdorf; též msto Tebová a vsi Rybná, Kunšwald (Konigsfeld), He-
manice a pustá ves Zho; pak vsi Vlkov, Sloupnice ("Zlupnic', Svatozla

a Skuhrov, všecky s lidmi poddanými, polmi, horami, lesy, rybníky a

jiným píslušenstvím. (Emler, Reg. IV. 74!0.)

Bílek : Statky a jmuí.
j^^
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právo patronátní kostela v Ruchvafiech v Olomoucké diecesi

s desátky. (Emler, Reg. III. 267, 430 a 537; IV. 304.) —
R. 1330. pipadlo klášteru odkazem 52 hiven (hivnu po

64 gr. prž. poítaje) roních dchod. (Emler. Reg. III. 628.)

— R. 1330. postoupil klášteru Mikuláš z Nových Dvor
(Neuhof), mšan kutnohorský, desátý díl dchod svých z dol

v Píbrami a všech hor tamjších. (Emler, Reg. III. 638.) —
R. 1333. darovala klášteru Jenovefa, vdova po Matyáši z Obic

ves Jarpíce a za to postoupil jí klášter na as jejího života

k užívání ves Komoany. (Emler, Reg. III. 789.)

R. 1336. uvázal se král Jan ve statek kláštera zbraslav-

ského, hrad Lansperk se tymi msty a více než 50 vesni-

cemi, který král A^áclav daroval k nadání kláštera, jemuž z ve-

likého zboží tohoto ron více než 500 hiven dchod se do-

stávalo; náhradou pak za tento statek slíbil král Jan klášteru

postoupiti jiné bližší statky. (Emler, Reg. IV. 121.) — R. 1338.

pjil klášteru k zaplacení dluh králevi Karel 1000 kop gr.

praž. a obdržel od nho zástavou zlatý kíž, od krále Václava

klášteru pedešle darovaný, jakož i hrad Lansperk na pt let,

z nhož ron 200 kop gr. klášteru platiti pislíbil ; avšak již

r. 1341. navrátil Karel klášteru hrad Lansperk a msto Lan-

škroun. (Emler, Reg. IV. 235 a 396.) — R. 1339. postoupil

král Jan klášteru náhradou za jeho vsi Banín a Bélou všecky

dchody z dol zlatých blíže dvora klášterského Slap nale-

zených až do úplného zaplacení 500 kop za eené vesnice;

ale královic Karel navrátil r. 1341. vsi Banín a Belou opt

klášteru. (Emler, Regesta IV. 264 a 396.) — R. 1343. prodal

klášter biskupovi olomouckému Janu hrad Lansperk a statky

k nmu náležející za hotových 200 kop gr. praž. k zaplacení

dluh a za roní dchody 300 kop gr. (Emler, Reg. IV. 508

a 528.) — R. 1344. koupil klášter ves Libsice. (Emler, Reg.

IV. 574.)

Z tchto statk postoupil klášter r. 1358. hrad Lansperk

s 39 vesnicemi a msta Lanškroun, Ústí nad Orlicí. Tebovou

a Jablonné biskupství Litomyšlskému smnou za jeho vsi Zvole

(Swol) a Rauschazv (Raso v V) a za roní plat 100 kop gr.

praž. (Lib. Erect. I. 9.)

Bohatství a lesk kláštera dosáhly v krátké dob velké

výše, a budovy jeho byly prý divem umní stavitelského, slávy
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pak pibj^o mu též tím, že ustanoven byl za pohební místo

královské rodiny. První v chrámu Matky Boží zbraslavské po-

chován byl r. 1305. královský jeho zakladatel Yáclav IL, potom

tam uloženy tém všechny jeho dti a nkolik vnuk, r. 1330.

i královna Eliška, poslední to ratoles knížecího rodu domá-

cího. Yedle ní pak r. 1341. pochována dcera krále Jana, Mar-

kéta, r. 1386. manželka krále Yáclava IV. Johanna Bavorská

a konen r. 1419. král A^áclav IV. sám.

Avšak již za zlovlády Jindicha Korutanského utrpl

klášter velkou ztrátu na zboží svém. Potom r. 1420. dne 10.

srpna vydrancován a spálen byl od fanatických Husit vede-

ných Korandou, takže nezstalo ani stopy po velkém chrámu

Mariánském s král. hrobkou. Po boui husitské vrátilo se do

Zbraslavi nkolik mnich, kteí však zde nuzn žili, ponvadž

statky klášterní od císae Sigmunda svtským pánm byly za-

staveny. Teprv po r. 1550. zlepšil se ponkud stav kláštera.

Ale r. 1611. stihla ho nová pohroma; byl pasovským vojskem

biskupa Leopolda vydrancován. K tomu r. 1620. od stav od-

bojných odaty mu byly opt nkteré statky, zejména msteko
evnice s píslušenstvím, ves Malý Kuchaík a celé vsi Malý

a Veliký CJiucJieJ^ kteréž však hned po bitv Blohorské na-

vráceny byly klášteru, jemuž také darován byl od císae

r. 1622. statek Koinoany^ Jáchymovi Šastnému Sturmovi

z Hiršfeldu konfiskovaný, a mimo to 90.368 zl. 24 kr. ná-

hradou za jeho požadavky na statcích Auspických na Morav
vedle cis. resoluce z dne 25. srpna r. 1622. {Bílek, Djiny

konfiskací. — D. Z. 152, K. 28.)

Tím se zmohl klášter tak, že pikoupil si nkteré statky,

totiž: a) Mokropsy hoejší a Vonoklasy (Unklasy) od Jakuba

Jindicha Paradiese sv. p. z Eschaide r. 1638. za 25.000 zl.

(D. Z. 300, G. 29.); /;; Tebotov od Dra Jana Wenceliusa

z Fliessenbachu r. 1630. za 8000 kop míš. (D. Z. 297, C. 3

& 578, J. 5.); c) Korkyné y. 1680. od Serváce Ignáce z Engels-

flussu za 33.000 zl. rýn. (D. Z. 395, B. 14.) Za to odprodal

klášter k zapravení dan turecké statek Lochov (Lochkov), který

mu byl r. 1654. v 6000 zl. postoupen, r. 1686. Janu Jiímu

Wendlingerovi za 9600 zl. rýn. (D. Z. 399, B. 14.) — R. 1673.

dostal klášter z ddictví po f professu svém Bernardu (ped

14*
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tím Fraiitiškii Hoffmistru) 20 korc polí za vinicemi žižkoT-

skÝmi podle silnice k Hrdloezm ležících. (Knihy vinohrad,

lib. contr. 23, fol. 249.)

Tak když jmní kláštera vzrostlo, dokonena byla vletech

1650.— 1654. stavba nového chrámu sv. Jakuba ve slohu re-

naissanním, vystavna též r. 1732. rozsáhlá budova klášterní

a r. 1739. podniknuta stavba nádherné praelatury. — K. 1763.

navráceny byly klášteru cis. resolucí z dne 30. ledna t. r. louky

zbraslavské za 4000 kus dukát. (D. Z. 737, K. 11.)

Avšak brzy potom r. 1785. zrušen byl dekretem císae

Josefa II. klášter a propuštno z nho 39 eholník. Statky

jeho pipadly fondu náboženskému, k jehož ruce byly prodány, totiž :

a) Panství Zbj'aslavskc se statky Mokropsy, Yonoklasy

a Tebotovem, r. 1788. vynášející 11.384 zl. 23 kr., koupil r. 1827.

Fridrich kníže z Ottíngeii na Wallersternu za 286.050 zl. st.^

akoli r. 1791. za 940.000 zl. rýn. bylo odhadnuto. (D. Z. 1140,

B. 20.) Bývalé opatsiví jest nyní knížecím sídlem ; v nkdejším

konvente, pkné to budov z r. 1732., jest cukrovárna a jiné

továrny ; bývalý chrám klášterní sv. Jakuba, pvodn od krále

Pemysla Otakara II. založený a r. 1654. v slohu renaissanním

vystavn5', jest nyní kostelem farním. Blíže kostela sv. Jakuba

stojí gotický kostelík sv. Jana Ktitele r. 1786. zrušený, jediný

to zbytek bývalých budov klášterních, od Husit rozboených.

b) Statek Slapy a Korkyne (kr. Beroun.), r. 1788. vy-

nášející 2828 zl. 4 kr. a za 70.700 zl. rýn. odhadnutý, koupil ]

r. 1831. se statkem Davle (viz klášter Benediktin sv. Jana

pod Skalou) Karel Korb ryt, z Weidenheimn za 100.300 zl. st.

(D. Z. 578, J. 5 & 735, K. 29.)

c) Dm Zbraslavský v Starém mst pražském v Poštovské

ulici pi kostele sv, Ondeje vystavn byl r. 1281. na gruntech

kláštera ostrovského od probošta kostela vyšehradského, který

jej r. 1288. za 32 hiven ryzího stíbra prodal klášteru milev-

skému, jemuž klášter ostrovský též právo patronátní kostela

sv. Ondeje postoupil. (Regesta Boh. I. 621, II. 626.) Brzy

potom r. 1310. dm ten i s kostelem doteným dostal se klá-

šteru zbraslavskému, jenž v držení jeho až do svého zrušení

r. 1785. zstal. Dm pak i s kostelem, farou a hbitovem fondu

náboženskému pipadlý (. p. 287. nové, 420. staré) prodán byl
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r. 1786. veejnou dražbou za 6691 zl. rvn. Janovi Donatovi

a konen po mnohfch zmnách postoupen r. 1874. od Alberta

Duba za 93.000 zl. r. . obci Pražské, kteráž r. 1875/6. kostel

zrušený k rozšíení ulice Betlémské sboila,*) dm pak r. 1887/8.

darovala k zbudování nové eské školy prmyslové. (D. Z. 606, F. 7.)

Mimo statky vytené, na nichž vzelo 26.000 zl. dluh
{D. Z. 666, C. 3; 667, B. 10; 668, C. 6.), pipadly fondu ná-

boženskému téžJistiny klášteru zbraslavskému darované, úhrnem

32.100 zl. rýn., totiž: Jistina 3000 zl. rýn. r. 1711. od Kateiny

Salomény Yithové, roz. z Pichovic (D. Z. 469, C. 19) ;
jistina

6000 zl. rýn., kterou r. 1735. postoupil klášteru Jan z Grole,

vstoupiv za novice do téhož ádu (D. Z. 472, D. 30.); jistina

8100 zl. rýn. za konventem kláštera sedleckého r. 1774. vzící

(D. Z. 664, E. 12.); jistina 10.000 zl. rýn. na panství do-

bíšském (D. Z. 667, B. 10.) ;
jistina 3000 zl. rvn. na mlýn,

vinicích a polích Josefa Mysliveka v Šárkách r. 1763. zapsaná,

pak jistina 2000 zl. r. 1772. za Janem ermákem. (Knihy

vinohrad, lib. condict. 7, fol. 110 a 232.)

Po srážce dluh 26.000 zl. obdržel fond náboženský

z jmní kláštera zbraslavského 369.541 zl, nepoítajíc v to

mnohé jiné dchody ani hojné stkvost}^ kláštera, které v archivu

místodržitelském nejsou vyteny.

26. Klášter panenský Cis ter i ánek v Pohlede, e-

ený Údolí Panny Marie (YaUis St. Mariae), založen byl

r. 1267. od paní Juiy^ vdovy po Kunovi z Kované, a nadán

statkem pohledským^ k nmuž pozdji náležely vsi Pohled, Sa-

motin (Lethendorf), Eíky (Schiitzendorf), Zdrec (Sehrlenz),

Siebenthan, Jilemník, Bartoušov, Haderburg, Kauchstain, Yesce

(Dorfles), Cibotín a Dlouhá Ves, z nichž se odvádlo klášteru

ron 46 kop 44 gr. es. úrok, 61 korc žita a 63 kuat.

(Emler, Regesta 11. 217. 248, 838, 839 a 865. — III. 131 a 327;

Emler, Deset Urbá, str. 20.) Potom však r. 1424. klášter,

opatovi kláštera sedleckého podízený, byl zboen a teprv ke

konci 15. století od krále Vladislava opt obnoven a odevzdán

Cisterciánkám, jimž po bitv blohorské r. 1627. od císae da-

rovány byly konfiskované statky Raustain (Rauchstein) a 7>r-

*) Z hbitova bývalého mnoho kostí pevezeno bylo na hbitov

olšanský.
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mesify (Termeshof) k vystavní kostela a k novému zaízení

kláštera. (Arch. místodrž. C. 215, G. 4.)

R. 1782. klášter byl zrušen a jmní jeho pipadlo fondu

náboženskému, od nhož klášterní stavení postoupeno bylo na

njak\' cas (1782— 1792) Karmelitánkám z kláštera u sv. Josefa

v Praze téže doby zrušeného. Statek klášterní PoJiU^d (Frauen-

thal, kr. áslav.) a Termesif)\ fondu náboženskému r. 1788.

vynášející 3799 zl. 19 kr., prodán byl r. 1807. za 236.050 zl. v. .
(94.420 zl. st.) Josefovi hrabti z Umcerthu, jenž klášterní

stavení v zámek promnil a r. 1822. statek ten lirabti Eugenovi

ze Sylva-Tarouca odkázal. (D. Z. 949. A. 19.) Kostel klášterní

stal se farním. — Mimo to odevzdáno bylo fondu náboženskému

na 30 liber stíbra, 700 zl. 8 kr., hotov<'ch penz 2í jisiin klá-

šteru náležejících úhrnem 31.273 zl. 577-2 ^^'" ^ nichž bylo

15.000 zl. za klášterem ždarskym na Morav, 2000 zl. u msta

Brodu Xmeckého a 1793 zl. u poddaných pohledských (Arch.

místodržit. 145—21 12.): pak 4000 zl. rýn. na panství Xových

Dvorech hrabte Pachty r. 1726. uložených (D. Z. 343, B. 25.);

též jistina 2000 zl. rýn. na statek Rosochatec r. 1749. pjená.

(D. Z. 348, A. 20.) Veškeré jmní kláštera vyneslo fondu ná-

boženskému po srážce dluh 444 zl. 20 kr. úhrnem 125.949 zl.

45^2 kr. (Arch. místodrž. 145—21/12.)

27. Klášter á d u s v. D o m i n i k a u s v. Maí M a g d a-

leny v Menším mst pražském na Újezd, bývalý to

klášter jeptišek sv. Maí Magdalen}- ped r. 1329. v Xebovidech

založený a bouí husitskou zpustošený, odevzdán byl s kostelem,

se všemi pozemky a právy k nmu náležejícími, od dkana

kapitoly pražské, která to r. 1575. od vdovy Felicitas Car-

chesiové za 270 kop mís. koupila, r. 1604. Doi/iuiiLa/ium ná-

hradou za klášter jejich svatoklimentský. Jesuitm r. 1555^

postoupený, k emuž jim r. 1616. ješt tyry domy hjXj pi-

dány. (D. Z. 18, X. 11) Xa míst tchto dom a domu Pern-

šteinského vystavli si Dominikáni novou budovu klášterní

a obnovili též kostel zboený Z nadání Dominikánum od Fer-

dinanda II. udleného vycházelo khíšteru z dchod král. panství

komorních, Pardubic, Podbrad a Zbirova ron 1750 zl. (Arch.

místodrž. 145 13.)

Po bitv blohorské r. 1622. postoupeny byly od císae

klášteru na srážku deputatu (roních 3000 kop) jemu zadržalého
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nkteré statky konfiskované, totiž: a) Statky ^Heivikovský a

Henychovský«- ve vsi Pokraticích u Litomic ležící. Janu Hel-

víkovi z Felzova a M. Yáclavu Henychovi Kamejkovi z Po-

kratic konfiskované, v summ 10.000 kop mís., kteréž Dominikáni

r. 1650. prodali za 6000 kop mís. kolleji jesuitské u sv. Kli-

menta v Starém msté pražském. (D Z. 150, K. 8 & 404,

K. 20.) — b) Statek Bašt Malý (Baštk) po Janu Václavovi

z Hochauzu (Hocbhaus) konfiskovaný a klášteru r. 1622. a 1638-

k ddinému jmní v summ 7356 kop 40 gr. mís. odevzdaný,

který Dominikáni r. 1694. Václavu hrabti z ISÍostic za 9300 zl.

rýn. prodali. (D. Z. 404, B. 28.) — c) Dum svobodný^ u Petr-

žilku eený, v Menším mst pražském na Újezd ležící, On-

deji Rygrovi konfiskovaný, postoupen klášteru v summ 850

kop mís. (D. Z. 150, K. 8.)

R. 1651. koupil klášter Dominikán statek Racíiioves od

kláštera Augustián u sv. Tomáše za 4666 zl. 40 kr. rýn.

(D. Z. 307, D. 29); potom r. 1651. od Bohuchvala Valkouna

z Adlara vinici pod vrchem Rípem s lisem a polem za 2000

kop míš. (D. Z. 389, P. 6.) ;
pak r. 1666. od paní Doroty

Quintanové svobodný dvr ve vsi Vráskov a dvé vinice pod

Rípem za 4500 zl. rýn. (D. Z. 390, C. 15.) Avšak tyto statky

všecky jakož i dvory poplužní ve Vráskové a Straškové^ klá-

šteru r. 1651. od Bohuchvala Valkouna z Adlaru darované,

prodali Dominikáni r. 1672. Václavu knížeti z Lobkcvic za

23.000 zl. rýn. (D. Z. 151, O. 24 & 390, C. 25.) — Za to

koupil klášter r. 1660. od vdovy Kateiny Alžbty Wendlin-

gerové vinici »Storkovskou« eenou v Košíích i s domem
za 500 zl. a za fundaci na jistý poet mší sv.

;
potom r. 1679.

prodal tuto vinici vlaskému špitálu P. Marie a sv. Karla Borom.

v Menším mst pražském za 1925 zl. rýn. (Knihy vinohrad,

lib. contrac. 22, fol. 179 & 209; 23, fol. 419.) — R. 1680.

koupil klášter od Jana Braunschmida vinici s polem a štpnicí

za 2000 zl. rýn. (Vinohrad, kn. Ub. contr. 23, fol. 403.) —
R. 1709. koupil klášter od hrabte Jana Sigmunda z Gotz dvr
Safranovský ve vsi Hostoun za 8300 zl. rýn., který však

r. 1718. opt prodal Jáchymovi hrabti Harrachovi za 9600 zl.

rýn. (D. Z. 490, C. 20 & 494, J. 10.) — R. 1727. koupil

klášter statek Prae od paní Marie Alžbty hrabnky Millesimo,
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roz. Kiistušové ze Zubího, za 25.400 zl. rýn. (D. Z. 499, K. 22)

— R. 1772. koupil klášter vinici^ eenou » Velká Doktorka^^

ve vsi Radlici, k jurisdikcí kláštera Dominikáuek sv. Anny
v Praze náležející, od Alexia Frant. Cloeta z (jrlinthalu a Sturrn-

thalu za 4000 zl. r<n., na kterouž summu složil v hotovosti

2000 zl. a za ostatních 2000 zl. zavázal se sloužiti za pro-

dávajícího po as jeho života a po jeho smrti 4000 mší. (Vinohrad,

knihy, Lib. contrac. 81, f. 126.)

Po zrušení kláštera r. 1784. pestoupilo z nho do jinfcli

klášter dominikánskÝch 14 knzi, 1 klerik a 2 fratres s vy-

služnym jim z fondu náboženského vykázaném. (Arch. místodrž.

415/13.) Klášterní stavení . p. 388-III. s kostelem velikfm,

v letech 1656.— 1709. vystavným, dle vyrovnání s viteli

kláštera z dne 1. íjna r. 1786. odevzdáno bylo kapitole sv. Mta

v Praze náhradou za pt domu, které táže kapitola dne 19. srpna

r. 1618. Dominikánum k vystavní kostela a kláštera darovala

s tou podmínkou, aby dotených pt domu pipadlo kapitole,

kdyby klášter Dominikánu zrušen býti ml. (Lib. contract. 24,

fol. G. 12.) Od kapitoly sv. Yíta prodáno bylo klášterní stavení

s kostelem r. 1789. za 7500 zl. rýn. pražskému kupci a ob-

chodníku Jakubu Šoffovi, který r. 1792. ob budovy prodal

za 24.000 zl. rýn. cis. kr. eráru k ruce pražského c. k. vrchního

poštovního úadu, po jehož peložení na Xové msto r. 1849.

postoupeny byly dotené budovy c. k. etníkm, k jichž po-

teb v letecli 1851.— 1855. dkladn byly pestavny v kasárny

etnické a z kostelní lod zboené zízeno nádvoí kryté stechou

sklennou. (D. Z. Lib. I. fundorum Capituli Metropol, jurisdict.

in Aujezd Micro-Pragae, fol 81 & 87.)

Ostatní rozsáhlá stavení klášterní, náležející k jurisdikcí

obce Pražské, k rukoum vitel kláštera zrušeného od pro-

kurátora nad nimi soudn ustanoveného byla prodána,*) totiž;

a) Diun (pod . p. 860-IIL) s bývalou kaplí sv. Maí Magdaleny

a místem k nmu vykázaným koupil r. 1787. veejnou dražbou

*) Na tchto domech a na statku práském. dvore Hostivai a vinici

v Radlici vzelo mnoho dluhu, zvlášt 19.762 zl., novodvorské fae a škole

hrabte Chotka povinných. (Lib. contract. 2-é, fol. H. 13.) Veškeré dluhy

kláštera páily se na 87.420 zl. rýn. (D. Z. 662, C. 28; 666, K. 16, 24, 26;

667. A. 1, 19, C. 15 a D. 27.)
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kupec a obchodník pražsk}'^ Antonín Zimmerniann za 2510 zl.

rýn. (Lib. contract. 24, fol. H. 4.) b) Staré klášterní stavení

rozsáhlé s dvory v Bredovské ulici ležící jakož i nové klášterní

stavení^ v nmž Dominikáni mli dílnu zámenickou, y ulici

novodvorské ležící, koupil r. 1787. veejnou dražbou Šimon

Král za 7260 zl. rýn. (Lib. contract. 24, fol. H. 12 a 15.)

Tato stavení (pod . p. 459.) prodala Alžbta Králová r. 1804.

Antonínu Raymanovi za 23.400 zl. (Lib. contract. 32, fol. 3.)

Mimo domy vytené pipadlo ostatní jmní kláštera též

k rukoum vitel, totiž

:

á) Surama trhová za statek Prae r. 1784. Josefu

Meislerovi veejnou dražbou za 15.400 zl. rýn. prodaný. (D.

Z. 605, H. 24.)

b) Zsi nábytek v klášterním stavení, vci kostelní a stíbro

prodané 7792 zl. 42 kr.

c) Jistiny za král. komorou 12.000 zl.

d) Jistiny na nkterých statcích uložené 11.400 zl. (D.

Z. 514, A. 14.)

Fondu náboženskému odevzdány byly jenom jistiny klá-

štera k fundacím na mse náležející^ kteréž obnášely v jedné

summ 60.850 zl. 49 kr. rýn., z nichž nebylo ujištno 35.413 zl.

29 kr. (D. Z. 667, F. 9; 668, A. 18.) Ostatní jistiny fundaní

25.437 zl. 20 kr. byly pojištny, zvlášt r. 1778. na statcích

hrabte Karla z Morzin 10.000 zl. a na panství Boru (Haid)

8500 zl. (D. Z. 730, H. 24 a F. 29); pak 5000 zl. na panstvích

Waldšteinských a 1000 zl. na statku Kepín. (D. Z. 574, B. 27)

Mimo jistiny fundaní pojištné v sumiii 25.437 zl. 20 kr.

odevzdána byla fondu náboženskému summa trhová 2535 zl.

za vinice »Yelká a Malá Doktorka « u vsi Kadlice, Augustinovi

Weissovi prodané, na nichž bylo pojištno 958 zl. 30 kr. fun-

<lací. (Kiiihy Grunt. Radlic. Fol. 11. — Arch. místodrž. 415/13.)

— Z ostatního jmní kláštera k rukoum vitel odevzdaného

pipadlo po srážce všech dluh 37.420 zl. ješt 18.942 zl.

42 kr. fondu náboženskému, úhrnem tedy 46.915 zl.

28. Klášter D o minikán v Bud j o vicích eských,
od krále Pemysla Otakara IL r. 1265. založený (Regesta IL

184.), s gotickým chrámem Narození Panny Marie, r. 1785.

byl zrušen. Piaristm odevzdán, a v budov jeho umístny jsou
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Školy obecné a gymnasium nmecké. Statek jeho PoHcí (kr..

Budjov.), který r. 1407. od jakéhosi Alzone (Aleše) s povo-

lením krále Yáclava kláštera byl prodán, ale potom bouí

husitskou na svtské držitele pešel, konen r. 1621. Janu

Jiímu Vrabskénui Tluksovi z Yrabí byl konfiskován a od

císae r. 1692. opt klášteru darován proti zaplacení 7000 zl.

rÝn., pipadl fondu náboženskému, od nhož jej r. 1790. Václav

Danner, mšan budjovický^ za 22.267 zl. 50 kr. rýn. koupil

a za zbytek zásob 724 zl. 18 kr. piplatil. (D. Z. 468, A. 12.

a 688, J. 4.) — ís^a tomto statku vzelo 2500 zl. dluh. (D..

Z. 668, C. 6.) — Mimo to odevzdáno bvlo dne 19. ervna

r. 1786. k fondu náboženskému 39.217 zl. rýn. jismi klášteru

náležejících, mezi nimiž bylo jistin fundaních 26.000 zl., totiž 3000

zl. na panství Žlebech, 5000 zl. na panstvích Hrubé Skále a Svi-

janech, 3000 zl. u msta Yodan, 8000 zl. na statku Hluboši,

4000 zl. na panství Chlumci a 3000 zl. na panství Poíí
Spáleném. (D. Z. 238, M. 6.) K jistinám kláštera náleželo též

1500 zl. rýn., které klášter ml u Dominikán malostranských.

(D. Z. 667, A. 19.) a 7000 zl. rýn. na panství Habry r. 1728.

pjených. (D. Z. 346, C. 25.) — Pi dražb stíbra kostelního^

kterouž krajský budjovický proti pedpisu penechal provin-

ciálovi ádu dominikánského, vyloupány byly z kalichu dralio-

kamy. (Arch. místodrž. 145/72.) — Po srážce dluh 2500 zl.

zstalo fondu náboženskému z jmní kláštera úhrnem 58.984 zL

50 kr., nepoítajíc v to budovu a stíbro kostehií.

29. Klášter Dominikán v Klatovech s kostelem

sv. Vavince, ped r. 1390. založený, r. 1419. od obyvatel

husitských byl poboen, potom však obnoven a konen dne

9. listopadu r. 1785. zrušen. Klášterní stavení postoupeno bylo

r. 1812. Benediktinm emauzským k zaízení gymnasia, pro

kteréž jedna ás zpustlého kostela r. 1853. v kapli byla upra-

vena; ostatní ás téhož kostela jest skladištm vcí monturních.

— Fondu náboženskému pipadlo 11.850 zl. rýn jistin fan-

daních, z nichž bylo 4200 zl. rýn. na statku Lichtenšteinu

(D. Z. 335, A. 4.); 2000 zl. rýn. na statku Drslavickém (D. Z.

770, R 1.) a 3000 zl. rýn. na statku Vattickém. (D. Z. 437,

C. 5.) Tyto jistiny odvedeny byly dne 25. ervna r. 1787.

c. k. úadu komornímu. (Arch. místodrž. 145/36.)
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30. Klášter Dominikánii v Nymburku s kostelem

Panny Marie založen byl r. 1257. od Smila z Lichtenburga a

od bratí Mutny a Budíka z Podbrad na prostoru u Labe, od

krále Otakara k tomu úelu postoupeném s povolením k vy-

stavní budov kamenuVcli, které/ by na té stran msta za

hradby sloužily. Zárove postoupil král k zahrad klášterní

osirov v Labi a potok Mrknu k rybaení až k místu Svarovu

(Emler, Eegesta IL 1038.) — R. 1421. vypuzeni byli Domi-

nikáni z Nymburka a navrátili se teprv po bitv Blohorské

opt do msta, kdež až do zrušení kláštera r. 1785. zstali.

Kostel Panny Marie ržencové zstal potom pustý a sloužil za

skladišt; teprv r. 1860. presbyterium upraveno bylo za kapli

pro mládež školní. — Fondu náboženskému pipadly jistiny

klášteru náležející, totiž:

a) Fundace na mše 2000 zl. rýn., od Evy Konstancie

hrabnky z Morzin r. 1697. založená. (D. Z. 468, C. 9.)

b) Fundace na mše 100 zl. ryn. od vdovy Rosiny Marie

Povolilové, mšanky pražské, r. 1723. založená. (D. Z. 358,

B. 25.) Tyto jistiny a jiné úhrnem 6000 zl. rýn. pjil klášter

r. 1727. hrabti Václavu z Morzin na statek Kounice. (D. Z.

437, E. 9 a 12; 815, G. 12.)

31. Klášter Dominikánský u sv. Yojtcha v Ústí

nad Labem neznámého založení, r. 1426. od Husit po bitv

u Ústí s týmž mstem zcela byl poboen a zstal pustý.

Teprve r. 1617. na poruení císae Matyáše z dne 11. ledna

t. r. pro rozšíení víry katolické uvedeni byli do Ústí od ma-

gistrátu opt Dominikáni, a postoupen jim kostel sv. Yojtcha,

k vystavní pak kláštera 15 pustých staveniš. Klášter však

neml žádného jmní základního a získal od r. 1664—1694

odkazem od nkterých len ádu svého a jiných dobrodinc

8 kus polí (na 20 korc), 3 vinice (na 8 korc) s domem a

lisem a 3 korce luk. — Tyto pozemky po zrušení kláštera (dle

cis. resoluce 24. záí r. 1785.) pipadly r. 178P. fondu, k jehož

ruce ujato bylo též 258 zl. 47-^/4 kr. hotových penz a 28.850 zl.

jistin, k nimž náleželo 12000 zl. rýn. na panství vokšickém

r. 1784. uložených (D. Z. 444, A. 23. & 830, G. 3.); 1200 zl.

rýn. na panství Poíí Spáleném (D. Z. 428, E. 18.); 1000 zl.

rýn. na panství tachlovickém (D. Z. 345, D. 27.); 3500 zl. u
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knížete Lobkovice, 4500 zl. u hrabte Kolovrata a 4300 zl.

u židovské obce pražské. (Arch. místodrž. 145/32.)

32. Klášter do m i n i k á n s

k

ý v J a b 1 o n n é m (Gabel,

kr. Bolesl.) s kostelem sv. Taviuce založen byl r. 1260. od

Jana Berky z Dube a jeho manželky Zdislavy, která tam jest

pochována. Ye válkách husitských utrpl znané škody; potom

r. 1710. byl obnoven od Františka Antonína hrabte Berky

z Dube.

Dekretem dvorním z dne 24. srpna r. 1786. klášter byl

zrušen a propuštno z nho po 5 msících 13 knží a 4 frá-

tei s v<'služným jim vykázaným z fondu náboženského, jemuž

jmní kláštera pipadlo. Kostel klášterní stal se chrámem farním,

když r. 1788. farní kostel Narození Panny Marie v Jablonném

vj^hoel. Statek kláštera ves Laaden s píslušenstvím postoupen

byl fondu náboženskému, od nhož jej r. 1790. hrab František

Pachta za 6261 zl. 34^2 kr. koupil a k panství Jablonnémn

pipojil. (D. Z. 1027, H. 25.) Mimo to odevzdáno bj-lo fondu

náboženskému 39 zl. 16 kr. hotových penz, 175 zl. rozdílných

pijmu kláštera, 540 zl. 57 kr. pohledalostí, 134 zl. za knihy

prodané, 423 zl. 4 kr. za prodané svržky, 538 zl. 31 kr. za

zásoby pi statku Laaden, 1947 zl. 31 kr. za stíbro a appa-

ramenty kostelní a 22.436 zl. jistin, z nichž bylo 4736 zl.

jistin kláštera vlastních, 8200 zl. jistin fundaních a 9500 zl.

jistin kostela sv. Vavince. Po srážce dluhu 4017 zl. 34 kr.

zstalo fondu náboženskému úhrnem 31.478 zl. 19 kr., z ehož

však placeno hj\o výslužné 7 knžíni po 192 zl. a 1 frateru

144 zl., iihrnem 486 zl. (Arch. místodrž. 145/51.)

Z jistin vytených bylo uloženo 7700 zl. rýn. na panství

Poíí Spáleném (D. Z. 428, E. 15.) ; 2000 zl. na statku Likov
(D. Z 448, F. 14.); 2000 zl. na statku Hluboši (D. Z. 437,

B. 19): 1000 zl. na statku neumickém (D. Z. 523, B. 22);

3000 zl. na statku Tloskov a 2000 zl. na Wartenbergu. (D.

Z. 533, G. 12 a 13)

33. Klášter (residence) Dominikán (Yikariat sv.

Anny ádu sv. Dominika) 7/ Nových Dvoích u Hory Kutny

r. 1698. byl založen pro ti knze a jednoho fratera z kláštera

pražského Dominikánu u sv. Maí Magdaleny a 15.000 zl. rýn.

nadán od vdov}^ Barbory hrabnky z Vžník, roz. Švihovské
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ze Švihová, dle fundaní listiny z r. 1698., 1710. a 1720. cis.

resolucí dne 22. prosince 1739. potvrzené. (D. Z. 472, K. 15.)

— Po zrušení kláštera r. 1784. jistiny jeho vzící na statcích

kláštera Dominikánu n sv. Maí Magdaleny v sumni 22.262 zL

rfn. i s úroky do r. 1783. zadržalými 4863 zl. pipadly fondu

náboženskému, od nhož fae á škole novodvorské byly po-

stoupeny. (D. Z. 514, A. 19; 666, K 16. — Lib. contract.

24, fol. H. 13.) Kostel sv. Anny stal se farním.

34. Klášter Dominikánu v Písku s kostelem sv.

Kíže, r. 1280. od ryt. Oudražských z Kestan založený, dostal

r. 1342. od Alberta z Dobev darem 6 kop gr. praž. roního

platu na vsi Petrovicích pojištného. (Emler, Regesta IV. 462.)

R. 1419. od obyvatel husitských byl znien, potom teprv po

bitv blohorské r. 1623. od dona Martina de Hoef-Huertaj

jenž Písek v zástav držel, obnoven a konen r. 1787. zrušen.

Stavejií klášterní^ pro poteby vojenské se nehodící, postoupeno

bylo pro trestnici a r. 1850. nov vystavno pro krajský soud.

— Jmní kláštera po jeho zrušení pipadlo fondu náboženskému,

totiž

:

a) Pozemky v Starém Sedle-Hrádku klášteru náležející^

kteréž se vším píslušenstvím r. 1787. dle zprávy c. k. útárny

prodány byly veejnou dražbou za 15.562 zl. 19^/4 kr. rýn.

b) Pole u msta Písku (9 korc výsevku mající), které

r. 1787. veejnou dražbou koupil mšan písecký Václav

ervenka za 404 zl. rýn.

c) Stíbro kláštera a kostela, na 1119 lotu vážící, pro-

dáno bylo za 798 zl. 18 kr.

d ) Jistiny klášteru náležející úhrnem 11.798 zL, mezi nimiž

byla fundace na mše 300 zl. rýn. od Viléma Jana Deyma
z Títže r. 1685. založená (D. Z. 267, O. 4.) a jistina 2500 zl.

rýn. u msta Vodan r. 1719. uložená. (D. Z. 332, A. 4.

a S. 28.)

Po srážce dluh 585 zl. zbylo fondu náboženskému

27.977 zl. 37^/4 kr., z ehož však placeno bylo 10 knžím a

3 fráterm výslužné, kteréž dne 26. íjna r. 1787. ješt jenom

3 knží a 3 frátei užívali. (Arch. místodrž. 145/40.)

35. Klášter Dominikánu sv. Markéty v Plzni^

nkdejší klášter panenský r. 1220. od Theobalda Borše z Rie-
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senburka založena s kostelem sv. Ducha. Pozdji vystavn pi

témž kláštee od plzeských cechu r. 1-4-4:6. kostel sv. Markéty

a postoupen i s klášterem Dominikánm, jimž vykázáno bylo

vedle jinÝch nadání*) od pán z Ryzmberka a ze Švihová též

23 kop gr. mís. roních plat z nkterých dvor kmetcích ve

vsi Yícenicích a Dechtin, které r. 1616. klášter za 700 kop

mís. Pibíkovi Jeniškovi z jezda prodal. (D. Z. 191, B. 30.)

— Potom dostali Dominikáni stateek Boek dolní (kr. Plze.),

který r. 1670. též prodali Karlovi Lukavskému ryt. z fienec

za 1700 zl. rýn. (D. Z. 393, P. 6.) R 1785. klášter byl zrušen,

stavení jeho promnno ve vojenskou nemocnici, kostel sv.

Markéty poboen a na míst kostela sv Ducha vystavny

domy mšanské.

Jmní kláštera pipadlo v summ 26.812 zl. fondu nábo-

ženskému, totiž:

a) Pozemky klášteru náležející, za 10.-433 zl. odhadnuté,

prodány byly r. 1787. za 17.247 zl. a stavení hospodáské za

855 zl. obci rokycanské, kteráž koupila též les »Všovský<v

O^ichovský) eený. 127 jiter 1120r)" obsahující, za 2110 zl.

^j y2j//;/7 klášteru náležející, v jedné summ 6600 zl- rýn.,

z nichž bylo 1000 zl. rýn. za hrabtem z Trautmannsdorfu

(D. Z. 511, L. 13.); fundace na mše s jistinou 2000 zl. od

faráe Jana Brunnera založená a r. 1778. na statku Mer-

klín uložená (D. Z. 572, K. 4.); 2000 zl. na statku Štno-

vickém (D. Z. -430, G. 10), 500 zl. na statku Uhrov (D. Z.

353, C. 23.) a 1100 zl. ve 4 obligacích stavovských. — Mimo

to postoupena byla jistina 2300 zl., za klášterem domini-

kánským u sv. Jiljí v Praze vzící, tomuto klášteru náhradou

za to, že z klášter dominikánských zrušených pevzal 15 e-

holník. (Ai'ch. místodrž. 145 39.)

36. Klášter Dominikánek v Plzni s kostelem sv.

Anny a sv. Rosalie r. 1712. od hrabnky Leonory Magdaleny

Teresie Vratislavové z Mitrovic na míst pti vyhoelých dom
nákladem 78.000 zl. byl vystavn, a uvedeny k nmu r. 1.714.

*) R. 1838. dal Chval z Újezda klášteru dominikánskému k jeho

nadání ron z dvora a vsi Natshrati (Naetín?) H korce žita na vné
asy. (Emler, Regesta IV. 239.)
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jeptišky ádu sv. Dominika z kláštera sv. Anny v Praze.

E. 1789. dne 29. ervence klášter k rozkazu císae Josefa II.

jest zrušen, ponechány tam však až do 10. záí t. r. jeptišky,

jimž za tu dobu (44 dní) z fondu náboženského vykázáno bylo

na výživu 484 zl., totiž pevorce 44 zl. a 20 sestrám (denn

po 80 kr.) 440 zl., 3 služkám pak na stravu (denn po 10 kr.)

22 zl., tedy v jedné summ 506 zl. Po odchodu jeptišek

z kláštera postoupeno bylo stavení klášterní i s kostely pro

gymnasium. Jistiny kláštera, totiž : 4000 zl. rýn. na statku

Poíí Spáleném a Roupov, 7500 zl. rýn. na statku Kimickém,

3000 zl. za konventem Dominikán u sv. Maí Magdaleny

v Praze, 2500 zl. na statku Lukaveckém, 1500 zl. na statku

Udri, 1000 zl. na statku Merklín a 150 zl. rýn. na statku

Pichovickém, k fundaci kláštera náležející v jedné summ
19.650 zl. rýn. pipadly fondu náboženskému. (D. Z. 572, K. 19

a 574, J. 1.) Témuž fondu odevzdány byly jistiny kláštera

vlastní, totiž 4000 zl. rýn. na statku Malešicích a 3000 zl. na

statku Hesov (Schonbrunn) uložené. (D. Z. 444, E. 2 ; 447,

E. 16.) Veškeré jistiny kláštera obnášely 27.655 zl. 40 ^^ kr.,

z nichž po srážce dluh 86 zl. 27 kr. zstalo fondu nábožen-

skému 27.569 zl. 13% kr. (Arch. místodrž. 145—21/14.)

37. Klášter Dominikánek u sv. Anny a sv.

Tavince v Starém mst pražském, bývalá to kom-

menda Templá s kostelem sv. Vavince *), která s domy a

vším píslušenstvím po zrušení tohoto ádu se všemi jeho statky

r. 1312. pipadla Johannitm, od nichž stavení bývalé kom-

mendy (nyní . p. 211.) r. 1313. klášteru jeptišek ádu sv.

Dominika u sv, Anny pod Petínem v místech nynjší cis.

zbrojnice v Menším mst pražském, r. 1293. od Jana probošta

vyšehradského založeném**), za 130 kop gr. praž. bylo prodáno.

*) Tento kostel, r. 927. od sv. Václava vystavný, postoupil

r. 1249. král Václav I. Templám, kteí pi nm r. 1258. vystavli

kommendu, eenou sv. Vavince v Jerusalem. (Dobner, Annal. Boh. I.

642. — Hammerschmid I. c. pag. 214

)

**) Probošt Jan uvedl Dominikánky do dvora na Újezd jemu po-

stoupeného od jeptišek cliotšovských na as života jeho. Po peložení

Dominikánek k sv. Vavinci na Staré msto obdržela dotený dvr
(klášter sv. Anny) na Újezd královna Eliška od bratra svého Jana, pro-

bošta vyšehradského a uvedla do nho r. 13H0. opt 6 jeptišek ádu sv.
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Tuto kommendu upravily si Dominikánky za novy klášter^

u nhož si vystavly též kostel goticky- sv. Anny. K tomuto

klášteru, jenž od té doby u sv. Anny a sv. Yavnce sloul,

peneseno bylo nadání dívjšího kláštera Dominikánek, zvlášt

vinice pod Petínem, jakož i mnohé jiné statky, již ped tím

klášteru u sv. Anny od jeho zakladatele Jana probošta vyše-

hradského darované, jmenovit ves Hradec s píslušenstvím a

právem patronátním r. 1298. klášteru odkázaná, potom právo

patronátní kostela sv. Linhai'ta v Praze r. 1298. od paní

Kateiny, vdovy po Jaroslavovi z Fuchsberka, klášteru daro-

vané. (Emler, Regesta Boh. lY. 49, 601 a 288.)

Dchody nového kláštera rozmnoženy byly mnohfmi
dary, totiž: R. 1320. darovala královna Alžbta klášteru roní
plat z mlýna o tyech kolech u Méhiíka na potoku Pšovce

ležícího, kterÝ klášteru mlyná Konrád z Hrob byl postoupil.

(Emler, Regesta III. 255.) — Téhož roku odkázal doktor

lékaství Jan Stophani klášteru dm svj s masným krámem.

— R. 1324. daroval Oldich z ían dvr a ves Kf-eslice

klášteru, jemuž také mštnín pražsk5^ Mikuláš Puš 8 kop

úroku na dvoe Poernickém pojistil. — R. 1325. penechal

kanovník pražsky^ Heinrich klášteru diun svj proti kostelu sv.

Vavince ležící k rozšíení kláštera. (Emler, Regesta, III. 626.)

R. 1333. dal král Jan klášteru jeden dvr v KosíicJi se vším

píslušenstvím a k tomu 10 hiven zlata. — R. 1355. dostal

klášter odkazem ves Lidicc.^ potom r. 1383. ves Radlice, Téhož

roku odkázal Jan Konrád z Klanz klášteru 8 kop na dvoe
Záhocickém.^ potom r. 1391.— 1397. odkázalo pt mšan
klášteru 7 kop gr. na domech pražských.

Takto nabyl klášter již tolik jmní, že mohl r. 1384.

koupiti ves Babicky a r. 1389. od Ignáce z ían ves Oujezdec

pod Kížky. Mimo to náležely klášteru r. 1404. vesnice Zvá-

novice.^ Zbenice, Zdébrady.^ Lipno a Satalice^ o nichž však se

zjistiti nedá, jak jich klášter získal. Xaproti tomu prodal klášter

r. 1390. vinici svou pod Petínem Václavu Lauterbachovi, jenž

Dominika z Olomouce pod zvláštníui proboštem, jemuž darovala kapli

sv. Michala pod Vyšeliradem, k níž náležely vsi Oslnice, Kcmaovice^ Rade-

jovice a Ostasovice. Tento klášter sv. Anny vypálen a znien byl dne

14. ervna r. 1420. od Husit, takže úpln zanikl.
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se zavázal klášteru za ní odvádti 20 kop. ^r. praž. úrokv a

dv vdra vína ron.
Za bouí husitských ušeten byl klášter u sv. Anny na

snažnou prosbu tety Zižkovy, která tam byla jeptiškou, a stal

se útoištm 350 eholnic z ostatních klášter v Praze vy-

hnaných. Tím však se zmenšily potom dchody kláštera až na

1000 zl. úroku, z nichž 30 jeptišek dosti bídn bylo živo. Ale

tento bídný stav kláštera netrval dlouho ; nebo Markéta

z Tupadl odevzdala klášteru, když tam za jeptišku vstoupila,

veškeré své jmní, zvlášt pak mu darovala r. 1488. jakožto

pevorka kláštera ves Všechromy. K tomu dostal klášter r. 1500.

darem od Jana z Skuhrova ves Béloky a dva mlýny, pak

r. 1503. ves Vlkovou. Mimo to pojištno bylo klášteru po

shoení desk zemských r. 1542. znova nkolik úrok, totiž: od

Jana z Pernšteina 9 kop gr., od bratí Oldicha a Adama
Zapskych ze Zap 2 kopy a 46 gr., od Petra Zunovského ze

Suletic 13 kop gr. a od Theodora Bezdružického z Kolovrat

10 kop gr. (Desky zemské. Panenský klášter sv. Anny I. c

Msp.) — P. 1553. odkázal kroniká eský Yáclav Hájek z Li-

boan všecko jmní své klášteru sv. Anny, kde dne 9. bezna
t. r. zemel a v kostele sv. Anny byl pochován.

R. 1610. zhoršily se opt pomry kláštera tak, že pi-

nucen byl prodati statek svj, ve vsi Velikém Lipne ^ osedlých,

paní Katein Kaplíové ze Sulevic za 1550 kop míš. (D. Z.

183, Q. 13.) Potom r. 1617. prodal klášter též dvr ve vsi

Satalicich obci Nového msta pražského za 1125 kop míš. (D.

Z. 191, K. 8.) V této tísni pomohla klášteru královna Anna
udlením deputátu (viktualií) z panství Mlnického, za který

klášteru r. 1623., když panství dotené bylo zastaveno, z král.

komory vykázáno bylo ron 100 kop gr., k emuž potom od

Ferdinanda III. 50 kop bylo pidáno. Mimo to dala královna

Anna r. 1616. klášterní stavení opraviti nákladem 9000 zl. a

odkázala r. 1618. klášteru 500 zl. roního dchodu na panství

Krumlovském, který potom, když toto panství knížeti z Eggen-

berga bylo postoupeno, klášter z král. dchod solních dostával.

Nabyv takto klášter nových dchod, koupil si r. 1616. vinici

{2 korce) nad Radlicemi ležící od Jana Knotka za 110 kop

míš. (Vinohrad, kn. lib. 19, fol. 307.)

Bílek : Statky a jmní. J5
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Za let následujících pispli též mnozí dobrodinci k roz-

množení dchod kláštera. Tak odkázal r, 1637. Václav z Kum-
burku klášteru k zbožným úelm (ad pias causas) 30 kop gr.

úrok. R. 1665. darovala Anna Maria Bleileblová, roz. z Pichel-

berga, klášteru k zbožnfm úelm 1000 zl. R. 1668. koupila

Ludmila Žofie Mladotová ze Solopisk, pevorka kláštera, dm
Kyslavský^ vystavla kapli ke cti sv. Kateiny Sienské, opravila

klášter a získala mu r. 1669. pispním hrabte Aleše Vratislava

z Mitrovic solnici na behu Vltavy. — Potom založena byla

pi kláštee nkterá nadání, totiž: r. 1688. od Anny Františky

z Bilova 100 zl. na mše; r. 1698. od Sigmunda Valentina

hrabte Hrzana z Harasova 1000 zl. na svtlo ; r. 1701. od

Rudolfa Josefa hrabte z Lisova 1500 zl. k zbožntm úelm
(ad pias causas); r. 1703. od Alžbty Sibertové, roz. Vopcha

z Drazová, 500 zl. na mše; r. 1710. od Johanny Minetové

400 zl. na mše; r. 1717. od Evy Pipiusové, roz. z Freienfeldu,

1500 zl. na kázání.

Mezitím prodal klášter s povolením císae Leopolda statky

své, totiž: R. 1670. ves Vlkovou (kr. Rakovn.) paní Ludmile

Ev Kolovratové za 2000 zl. rfn. (D. Z. 318, O. 23); r. 1672.

vsi Vsechromy a Oujezdec pod Kížky Kašparu Augustinu

Zoblovi za 6500 zl. rÝn. (D. Z. 394, P. 21.); r. 1674. ves

Zbenice\ r. 1678. pt sedlák a jednoho chalupníka ve vsi

Lidlici (Lidice), pak ti sedláky ve vsi Bélokách a louku u vsi

Noutonic (Antonie) r. 1500. postoupenou klášteru, Ann Dorot

ejkové za 2150 zl. rýn. (D. Z. 394, K 11.) — Mhradou za

tyto statky koupil klášter s povolením císae Josefa I. danfm

dne 21. kvtna r. 1708. statek Jirny za 48.000 zl. ryn. (D. Z.

411, T. 2.) — Ped tím koupil klášter r. 1692. dm prve

»u Husák «, potom »u P. Marie « eený, mezi grunty kláštera

ležící, za 2300 zl. rýn. (Lib. contrac. rub. 2, fol. 380.)

R. 1730. darovala klášteru Marie Teresie hrabnka z Traut-

mannsdorfu, jejíž dcera Amalie po smrti otce svého Františka

Ehrenreicha do ádu Dominikánek vstoupila, ddictví její 5500 zl.

na panství Radimském pojištné. (D. Z. 502, K. 21; 511, K. 21

a 22.) Mimo to ml klášter ješt jistin 42.150 zl., takže z d-
chod svých na 40—45 jeptišek vydržoval. (D. Z. 731, F. 25.)
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Avšak tento blahobyt kláštera netrval dlouho. Nebo mno-

hými nehodami a špatným hospodástvím pozbyl klášter veškerého

jmní svého v dob 20 let a piveden byl na mizinu, takže

r. 1780. dle dekretu dvorního z dne 11. ervence r. 1778.

prodání všech jeho statk, svtských dom, stkvost a jiných

vcí zbytených k rukoum vitel bylo naízeno. (D. Z. 731,

F. 29.) — A tak jeho statek Jti^jiy prodán byl veejnou dražbou

Teresii Koové sv. p. z Dobrše za 61.200 zl. (Desky Zem.

Kvat. 604, E. 30.) Mimo to prodán byl dm . p. 213. klášteru

náležející se zahrádkou, od zahrady klášterní zdí oddlenou,

r. 1781. staviteli Antonínu Schmidtovi za 1210 zl. rýn. (D. Z. 606,

D. 16.) — Taktéž prodán byl statek Radlice s vinicí klášterní

r. 1781. Josefu knížeti ze Schwarzenberga za 16.500 zl. rýn.

(D. Z. 604, L. 2.)

Za takových pomr neblahých zrušen byl klášter de-

kretem dvorním dne 21. kvtna r. 1782. a propuštno z nho
s výslužným 17 jeptišek, toho asu tam žijících, z nichž pedtím

již r. 1780. rozdleno bylo osm po jiných klášteích panenských

v echách, ponvadž dchody fundaní kláštera jenom 790 zl.

ron vynášející k vydržování všech 17 jeptišek nestaily.

(D. Z. 731, F. 27 & J. 10.)

Veškerá stavení kláštera sv. Anny prodána byla dle dekretu

dvorního 27. kvtna r. 1783. k rukoum vitel kláštera, totiž:

staré a nové stavení klášterní, nové svtské stavení kláštera,

všecka stavení svtská, stavení píní pistavné s dvorkem,

kostel s domkem k nmu v ulice pistavným s nádvoími

a vším píslušenstvím koupil r. 1784. veejnou dražbou Jan

Jií Tichý za 19.100 zl. (D. Z. 689, G. 22. — Lib. contract.

ruber 25, fol. 119.)

Tato stavení pod . p. 211. a 948., která zddl r. 1798.

syn Tichého Leopold, prodána byla k ruce jeho vitel. (D. Z.

689, G. 22.) Ytší díl domu . p. 211. koupil r. 1826. Jan

Ferdinand rytí z Schonfeldu za 91.000 zl. vid. ísla (D. Z. 1098,

M 3.) a od tohoto r. 1835. bratí Ludvík, Ondej, Gottlieb

a Rudolf Haase za 55.000 zl. stíbra. (D. Z. 1212, G. 23.)

Menší díl domu . p. 948. koupila r. 1825. Maria Anna Stielová

za 44.000 zl. vid. ísla, od této pak r. 1836. Leopold Savoi

za 22.000 zl. st. (D. Z. 1218, B. 6 & 1237, G. 14.) Konen
15*



228

koupil r. 1879. oba domy . p. 211. a 948. Ondej Haase za

250.000 zl. r. m.

Mimo domy vytené pipadlo Yeitelm též veškeré ostatní

jmní kláštera v jedné summ 139.14:6 zl. 13 kr. vynášející, totiž :

a) Summa trhová za statek Jirny .... 61.200 zl.

b) Summa trhová za statek Radlice a vinici

klášterní 16.500 zl.

c) Summa trhová za statek Keshce, prodaný

Josefu hrabti Defoursovi 10.000 zl.

d) Summa trhová za dum Antonínu Schmid-

tovi prodaný 1.200 zl.

e) Zdi vci kostelní veejnou dražbou prodané 8.929 zl. 33 kr.

f) Jistina od stav složená 14.150 zl.

g) Jistina na statku Rádimi 5.500 zl.

h) Jistina na statku Herm. Mstci . . . . 500 zl.

i) Jistina na statku Yelnici ... . . 1.338 zl. 20 kr.

k) Jistina na statku ploskovickém .... 9.833 zl. 20 kr.

/,) Jistina u msta Vodan 10.000 zl.

(D. Z. 513, B. 8: 514, C. 3; 515, D. 18.)

Fondu náboženskému pipadlo ze všeho jmní kláštera

u sv. Anny jenom 169 zl. 29 kr. (k nimž náležely 4 zl. 28 kr.

po zrušeném klášteru v Kostajnovicích v Krajin), kterážto

summa dne 5. listopadu r. 1791. c. k. komornímu úadu byla

odvedena. (Arch. místodrž. 145 166.)

38. Klášter Františkán irsky- ch (hybernských.
P. P. Hybernorum ad St. Ambrosium) v Novém mst
pražském, na Josefském námstí a v Hj^bernácké ulici ležící,

bývalý to klášter a kostel sv, Ambrože v Praze, kter^^ Karel IV.

r. 1355. na památku své korunovace železnou korunou lom-

bardskou v chrám sv. Ambrože v Milán, Benedikti?mm {Am-

brosianmn) odtamtud do Prahy povolanÝm vystavl a mnohými

statky a dchody nadal.*) Y bouích husitsk<^ch V3^puzeni byli

r. 1419. mniši sv, Ambrože z kláštera, kterf r. 1420. byl po-

boen a zstal pust<^, až r. 1461. darován byl se vším pí-

slušenstvím od krále Jiíka Podbradského mnichm Bosákm.

*) O nadání kláštera sv. Ambrože viz Tomek, Djepis msta Prahy

lil. 105.
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kteí vsak v boui pražské r. 1483. vyhnáni byli z kláštera,

jenž i s kostelem úpln byl poboen.

Pozemky u zboeného kláštera ležící daroval r, 1502.

Vladislav 11. Václavu Bezdružeckému z Kolovrat s tou pod-

mínkou, aby navráceny byly zase Bosákm, kdyby tito nkdy
klášter ten obnoviti chtli. S touže výhradou postoupil Bez-

družický pozemky dotené r. 1536. novomstskému kancléi

Jindichu z Chocenic, jenž je vnoval r. 1539. farnímu kostelu

u sv. Jindicha. Na míst zboeného kláštera vystavn byl

pozdji dm s kovárnou, eený potom y>na Kovárné«^ s n-
kolika domky, který r. 1630. koupil Don Martin de Huerta

za 1100 kop a daroval jej k zaízení zatímného kláštera doteným
Františkánm irským^ kteí se s cis. dovolením z dne 19. listo-

padu r. 1629. v Praze usadili, ale již v dob vpádu saského

r. 1631 nové sídlo své na njaký as opustili.

Brzy však navrátili se Hyberáci do Prahy a obdrželi

k stavb nového kláštera dle cis. rozkazu z dne 2. prosince

r. 1636. od kostela sv. Jindicha svrchu dotené pozemky bý-

valého kláštera sv. Ambrože. Na tchto pozemcích, k nimž ješt

8 sousedních domk pikoupili, zaali r. 1637. stavti klášterní

budovu, a podporováni jsouce hojnými dary a odkazy, vystavli

na míst starého chrámu sv. Ambrože od r. 1652.— 1659. novy-

kostel Poetí P. Marie. K této stavb pispíval císa Ferdinand III.

ron po 3000 zl. a cis. plukovník Yalter Buttler daroval klá-

šteru 30.000 zl. — Ke kostelu s obou stran pistavna budova

klášterní, totiž jedno kídlo s prelím do ulice Hybernské

r. 1704. nákladem cis. generála Jana Sigmunda hrabte Magnise,

druhé kídlo s prelím k námstí Josefskému r. 1739. nákladem

hrabte Ondeje Hamiltona,

Klášter hybernský ítal za tch dob až na 60 eholník,

z nichž mnozí posíláni byli za missionáe do vlasti své Irska.

Avšak brzy postižen byl osudem mnohých jiných klášter;

byl dle cis. rozkazu dne 12. února r. 1786. zrušen a pro-

puštno z nho 49 eholník, totiž 30 knzi, 6 klerik a 13

fráter (laik), z nichž vtší ás knží (21) s odbytným po

300 zl. do Irska se navrátila, ostatním v Cechách pozstalým

vykázáno výslužné. — Jmní kláštera hybernského pipadlo

fondu náboženskému. V kostele sv. Ambrože po peloženi semi-
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náe arcibiskupského r. 1777. do Klementina a uzavení kostela

sv. Yojtcha konány služby Boží pro vojsko až do r. 1790.,

kteréhož roku i tento kostel byl zaven a odsvcen. Klášterní

stavení (nynjší hlavní celnice, . p. 1037. nové a 1022. staré)

na Hybernském námstí s kostelem, zahradou rozsáhlou a dvory

prodáno bylo r. 1793. veejnou dražbou Janu Františkovi hrabti

ze Swerts-Sporku za 25.587 zl. 3373 kr. rýn. (Lib. contract. 67,

fol. 4.) Té doby v letech 1793.— 1803. bfvala v témž stavení

divadelní pedstavení eská každou nedli a o svátcích.

Od ddic hrabte Swert-Sporka koupila tože stavení r.

1803. c. k. administrace banky (k. k. Bancaladministration)

za 60.000 zl. (Lib. contract. 76, fol. 145.) Konen r. 1810.

koupeno od c. k. aeraru a k poteb rozliných finanních

líad pestavno. Nyní jest v nm c. k. vrchní správa finanní

a kostel jest hlavním skladištm celního úadu.

K fondu náboženskému odevzdány byly dne 2. íjna

r. 1786. jistiny klášteru náležející úhrnem 38.977 zl. 24 kr.,

z nichž bylo jistin vlastních 989 zl. 24 kr. a jistin fundaních

37.988 zl., k 53 fundacím na 2819 mší náležejících, mezi nimi

2 fundace na mše, r. 1724. od Anny Teresie a r. 1728. od

Kateiny Teresie hrabnek z Pottingu s jistinou 6000 zl. rýn.

založené. (D. Z. 470, G. 5 & O. 18.) Mimo to pipadlo témuž

fondu : 1092 zl. 36 kr. hotových penz, 3537 zl. 30 kr. z roních

dchodu kláštera 141 zl. 30 kr. na 4% poítaných, 1623 zl.

45 kr. pohledalostí a 1544 zl. 12 kr. za svršky prodané. —
Yeškeré jmní kláštera hybernského po srážce dluhu 1315 zl.

40 kr. vyneslo fondu 71.047 zl. 20 kr., z ehož však placena

byla pense 9 knžím po 200 zl. a 13 frátrm po 150 zl. (Arch.

místodrž. 145/111.)

39. Klášter Františkán v C h e b u a jejich hospic

na vrchu s v. Anny. Tento klášter dle dvorního dekretu

z dne 27. záí r. 1785. po ukoneném rozdlení nových far

a lokalií uznán byl za zbytený a navržen k zrušení, kteréž

dne 29. dubna r. 1786. tamjším 20 knžím a 7 bratím laikm

bylo oznámeno, avšak nebylo provedeno, nýbrž ponechána jim

správa jmní klášterního. Toto jmní obnášelo na jistinách

14.615 zl. 48 kr. a na jiných roních píjmech v jistinu uve-

dených 17.339 zl. 10 kr. — Ale Hospic sv. Anny. v nmž



231

byli 3 knzi a 1 fráter, r. 1788. byl zrušen a jmní jeho úhrnem

6512 zl. jistin ujato bylo k ruce fondu náboženského. (Arch.

místodrž. 145/66.)

40. Klášter Františkánu v H á j k u u e r v e n é h o

(jjezda s kostelem poutnickfm dle vzoru kostela loretánského

založen byl r. 1623. od Floriana Jeticha Zdárského ze Zdaru

(Saar), jehož syn František Adam Eusebius r. 1670. klášteru

z jistiny fundaní 20.000 zl. na statcích svých erveném Újezd

a Kladn na vychování 12 knží, pak 6000 zl. na poteby

kláštera a kostela odkázal. — Dekretem dvorním z dne 21. íjna

r. 1785. naízeno bylo, aby klášter byl zmenšen (redukován).

Dle dekretu 16. ervna r. 1786. mlo zstati v kláštee 17 knží

a 5 fráter, až by do jiných klášter byli vadni. Stkvosty

a stíbro loretánské kaple poslány býti mly na útraty fondu

náboženského do depositoria kostelního náadí v Praze. Jmní
však kláštera, k nmuž náleželo 165 zl. hotových penz a 39.600 zl.

jistin fundaních, ponecháno bylo P. kvardianovi ke správ další.

(Arch. místodrž. 145/91.)

41. Klášter františkánský v Slaném s kostelem

Nejsv. Trojice ustanoven byl dle zprávy komisse z dne 7. dubna

r, 1786. k redukci, ml však až k úplnému zrušení svému po-

držeti správu jmní svého, k nmuž náleželo : 6250 zl. rýn.

jistin fundaních na mše a roní píjem 1415 zl. dle základní

fundace hrabte Morzina z r. 1685. na jistinu 4"/^ uvedený

35.375 zl, tedy úhrnem 41.625 zl. — Teprve dne 19. dubna

r. 1795. uinn návrh na zrušení kláštera, jehož stavení s ko-

stelem a fundaní jistinou 6250 zl. postoupeno býti mlo Pia-

ristm smnou za jejich kollej ohnm poškozenou, roní pak

píjem 1415 zl. svrchu vytený ml se vynaložiti na výslužné

pro 7 knží a 4 frátery do jiných klášter peložené a po jejich

úmrtí pipadnouti k fondu náboženskému. Avšak na zrušení

kláštera nedošlo. íArch. místodrž. 145 102.)

42. Klášter Kajetán (jinak Theatin, Clerici regulares

Theatini) v Praze, založen byl r. 1666. od nejvyššího purkrabí

Bernarda Ignáce hrabte z Martinic za branou strahovskou,

kde jim Martinic daroval zahradu s domy, grunty, vinicí, rybníky

a 2 kaplikami (z nichž starobylou kapli okrouhlou k poct

P. Marie Etinské obnovil), k zaízení kláštera. (D. Z. 466, C. 6.)
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K témuž úelu koupil Martinic r. 1672. dm Trautmannsdorfsky,

pi lioejsí ásti schod zámeckých stojící, za 6000 zl. od lira-

bnky Anny Marie Trautmannsdorfové a postoupil jej Tbeatinni

pro nový klášter v Praze náhradou za dm v Jelením píkop
jim od císae darovaný, který Martinic od nich pevzal, ponvadž
se nehodil k založení kláštera. Když pak Theatini r. 1677.

v Menším mst pražském v Ostruhové ulici koupili dm nkdy
Zajíc z Hasenburka, eený »Mánichreiterský«, od vdovy Anny
Kateiny Karvinské z Karviná za 2250 zl. rýn. (D. Z. 393,

D. 25.), peveden byl klášter do tohoto domu ke kostelíku Pa?iny

Marie Einsiedeiskéf^) Krom tohoto kostela vystavli Theatini

vedle kláštera od r. 1691.— 1717. též nový kostel Payiny Marie

pod ochranou Boží Prozetelnosti. K stavb tohoto kostela koupili

Theatini r. 1682. s cis. povolením z dne 20. ervence t. r. dva

domy mšanské, za jichž propuštní z právomocnosti obci Malo-

stranské zaplatili 2000 zl. rýn. (D. Z. 397, C 9.) K témuž

úelu odstoupila obec Starého msta pražského klášteru r. 1684.

domek celní s gruntem blíže brány v Staré vži ležící, náhradou

pak za to postoupil klášter obci pro celnici domek na druhé

stran vže na gruntech klášterních nov vystavný. (D. Z. 402,

H. 7 & 467, K 24.) Potom koupili Theatini r. 1752. od obce

Staromstské též domek u bývalé erné brány (vže), v Ostru-

hové ulici ležící, za 1000 zl. rýn. (D. Z. 588, G. 13.) — Na
stavbu kostela P. Marie vynaloženy byly mimo hojné dar}^

zvlášt roní úroky 1800 zl. z jistiny 30.000 zl., kterou za-

kladatel kláštera hrab Martinic r. 1674. a 1678. k tomu úelu
odkázal, tak aby po vystavní kostela z týchž úrok pi nm
vydržováno bylo 12 oltáník. Mimo to odkázal jeŠt 5000 zl.

pro dva stálé kaplany v kaplích pi novém kostele. (D. Z. 267,

L. 17 & M. 12.)

Klášter Theatin dne 20. února r. 1783. byl zrušen, a

jeho stavení a grunty pipadly fondu náboženskému^ od nhož
byly prodány, totiž :

*; Tento koste h'k vystavn byl r. 1672. na kraji hory zámecké

hh'že hlavního vchodu do hradu nákladem hrabnky Sternbergové, roz.

Kavkové z ían, od níž Theatinm ve správu byl odevzdán. Po zrušení

kláštera Theatin i kostelík tento byl zrušen a r. 1791. zboen. Na pí-

zemku jeho jest nyní vysoká terasa, odkudž jest arokrásný pohled na

Prahu; stojí tam též sloup se sochou P. Marie Einsiedelské.
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a) Zahradu Kajetáriku ped branou Strahovskou ležící^

od Martinice klášteru darovanou, se vším píslušenstvím a

kapií zrušenou koupil r. 1790. Jan Marcel rytí Hennet veejnou

dražbou za 6300 zl. r<'n. (D. Z. 685, F. 22.*)

b) Dum Kajetánský (bV^valé stavení klášterní) se šesti

zahrádkami prodán byl r- 1789. veejnou dražbou Václavu

Lieberovi za 4315 zl. rVn. (D. Z. 252, G. 17.)

c) Kostelík Panny Marie Einsiedelské se sakristií, 2 ka-

plikami, 2 místy zdí obraženými, koupil r. 1788. též Yáclav

Lieber za 460 zl. rýn. (Vinohrad, knihy grunt. Lib. condiction. 9,

fol. 53 a n.)

Kostel však zrušený, s vrchem a místem k nmu nále-

žejícím r. 1785. za 3600 zl. rýn. odhadnutý, zstal majetkem

fondu náboženského a postoupen byl potom k patronátu obce

pražské, jakožto filiální kostel farního chrámu u sv. Mikuláše,

z jehož jmní ml se vydržovati. Na míst vže již stržené,

z níž ti zvony peneseny byly na vž kostela sv. Ducha

v Starém mst, vystavna byla r. 1787. vž nová, na níž

zavšeny byly ti zvony z kostel zrušených sv. Jana Ktitele

a sv. Matje v Oboe (pod vrškem Svatojanským) a kostel

k službám Božím opt jest oteven. (D. Z. 252, Gr. 18.**)

Konen odevzdány byly fondu náboženskému též všecky

jistiny^ klášteru náležející, 106.200 zl. rýn. ítající, totiž

:

Jistina 35.000 zl. od zakladatele kláštera hrabte z Martinic. —
Fundace od Kateiny sv. p. Vernierové 1000 zl. rýn., od

Sickingen 1000 zl., od Marie Anny Pachtové 12.000 zl., od

Josefy hrabnky z Gole 1000 zl. a od Františky Berkové

1000 zl. rýn. (D. Z. 239, A. 14.) — Jistina 7000 zl. rýn., od

Jana Václava Obiteckého ryt. z Obytec r 1703. klášteru po-

stoupená, jakožto podíl 5500 zl. syna jeho Antonína Josefa,

professa téhož ádu, a fundace na mše 1500 zl. (D. Z. 468,

*) Tato zahrada (usedlost »Kajetánka<.), r. 1889. za 51.295 zl. r. m.

odhadnutá, prodána byla t. r. exekuní dražbou za 30.000 zl. r. m. paní

Auguste Grohmannové, choti továrníka v Teplici.

**) R. 1869. koupiU Redemptoristé (Liguriani) od císaovny Marie

Anny za 60.000 zl. darovaných budovu bývalého kláštera Theatin

(. p. 194-III), již znovu upravili v klášter, a spolu obnovili kostel Panny

Marie jim postoupený.
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K. 19.) — Jistina 4500 zl. rýn., kterou r. 1711. Jan Kašpar

ryt. z Icking klášteru na mše a na hudbu t chrám stejným

dílem odkázal. (D. Z. 469, F. 24.) — Jistina 2000 zl. rýn.,

kterou klášteru r. 1712. dala Uršula Barbora Františka sv

paní Berchtoldová z Ungerschitz za svého syna Yáclava

Františka, professa téhož ádu. (D. Z. 469. C. 25.) — Jistina

2000 zl. rýn. od hrabte Yáclava Xorberta Octaviana Kinského

r. 1716. klášteru na mše postoupená. (D. Z. 469, G. G. 15.)

— Jistina 6000 zl., kterou klášteru na mše r. 1736. odevzdala

Eva Kateina Nosticová, roz. Opiová z Gross-Petersdorfu. (D. Z.

472, D. 3.) Jistina 2500 zl. na panství Tachlovickém r. 1775

uložená. (D. Z. 665, L. 3.) — Fundace na svtlo 2000 zl. od

bývalého Theatina P. Josefa Eausse z Lipna založená a na

statku Pestavlkách ješt r. 1785. pojištná. (D. Z. 288, M. 8; 668,

A. 1.) — Jistina 9000 zl. rýn. na statku Jetichovickém ulo-

žená, pipadla fondu náboženskému ve Yídni. (D. Z. 542, M. 4.)

— Jistina 6200 zl. rýn. na statcích hrabte Martinice. i D. Z.

661. J. 10.) — Fundace na mše 2000 zl. od Karla Max. hra-

bte Lažanského r. 1673. založená. (D. Z. 408, H. 1.) ^
Jistina 4000 zl. rýn. od Yáclava sv. p. Pachty klášteru r 1728.

postoupená. (D. Z. 360, A. 21.) — Fundace na mše 1000 zl.

rýn. od Františka Karla Pecelia z Adlersheimu r. 1734. zalo-

žená. (D. Z. 363, E. 20.) — Jistina 3000 zl. na panstvích

Waldšteinských. (D. Z. 453, G. 1.) — Jistina 4000 zl. na

statku Dobenickém. (D. Z. 572, G. 1; 828, D. 18.)

Zrušením kláštera Theatin získal fond náboženský úhriiem

117.275 zl., z ehož však placeno bylo výslužné 15 eholníkm

z téhož kláštera propuštným, totiž 9 knžím, mezi nimiž byl

viká kláštera Don Ondej Haugvic, 1 klerikovi a 5 bratím

laikum (fráterum
)

43. Klášter Kapucínu u sv. Josefa v Novém
mst pražském na Poíí založen bylr. 1633. od Gerharda

sv. pána z Quenstenberga, jenž k tomu úelu koupil 4 domy

se zahradami za 12.500 zl., z nichž nejvtší hned za proza-

tímní klášter nákladem 1000 zl. upravil a na míst ostatních

dom nový kostel sv. Josefa v letech 1636.— 1646. nákladem

svým (31.000 zl.) vystavti dal. Mimo to dostávalo se klášteru

znaných dar, zvlášt fundac na mše, takže r. 1710. v nm
bylo na 30 eholník.
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K. 1759. utrpl kostel sv. Josefa kulemi iiepátelskými

od Prušák velké škody. — R. 1795. dne 2. ervna zrušen

byl klášter Kapucínu u sv. Josefa, a propuštno z nho s roním
výslužným 48 eholníkíi do jiných klášteru.

Stavení klášterní s V^ dvora a zahrady (mimo kostely

sakristii a obydlí pro lokalistu se zahrádkou, 98Q°) koupili

r. 1799. stavové království eského od správy c. k. statku

jménem fondu náboženského za 2870 zl. rVm., avšak poraženo

jim z této summy 1000 zl., ponvadž pevzali zízení obydlí

pro lokalistu a sakristie na útraty své. (Lib. contract. 73^

fol. 36.) — Mimo to koupili dotení stavové od fondu nábo-

ženského již r. 1794. též obydlí provinciála a stavení pro

knihovnu s dvma tetinami dvoru a zahrady u kláštera se

nacházející (169772 0°) veejnou dražbou za 3600 zl. rýn.

(Lib. contract. 73, fol. 122.) — Veškerá tato stavení pod

. p. 1078.-II. postoupena byla potom c. k. eráru vojenskému

r. 1860. k vystavní kasáren josefovských. Jenom kostel se

sakristií a stavením pro lokalistu odevzdán byl Kapucínm
kláštera hradanského. (Lib. contract. 110, fol. 375.)

Konen pipadly fondu náboženskému jistiny fundací

na 1889 mší ron založených úhrnem 26.760 zl. rýn., mezi

nimiž byla jistina 7000 zl., kterou r. 1776. Yáclav hrab Ra-

decký z Radce klášteru k fundaci na mše pojistil. (D. Z. 477^

B. 27. a 607, N. 21.) — Po srážce dluh kláštera 1689 zl. 47 kr.

obnášejících získal fond náboženský zrušením kláštera u sv.

Josefa 30.540 zl. 13 kr. rýn. (Arch. místodrž. 145/62.)

44. Klášter Kapucín v eském Brod zrušen

byl r. 1786. a peloženo z nho 5 mnich do jiných klášter.

(D. Z. 574, G. 4.)

45. Klášter Kapucín v B udej ovicích eských
s kostelem sv. Anny, r. 1614. od královny Anny založený, po~

stoupen byl po zrušení svém r. 1788. pro tamjší seminá

biskupský, jemuž také odevzdána byla valcha klášteru náleže-

jící. (Dle dekretu dvorn. z dne 16. ervence r. 1788.)

Veškeré jmní kláštera fondu náboženskému pipadlé

obnášelo 3661 zl. 49 kr., totiž na hotových penzích 200 zl.^

na jistinách fundaních 1169 zl. 50 kr., na statcích 800 zL,

za stkvosty (24 lib. 25^2 ^^*- stíbra) 594 zl. 51 kr., za appa-
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ramenty 160 zl. 45 kr., za nábytek a svršky prodané 736 zl

23. kr. — Mimo to nkteré svršky odevzdány byly budjo-

vickému ordinariatu k podlení novfch lokalií. Yfslužné však

pro 6 knží z kláštera propuštnN^^cb po 200 zl. a pro 7 fráteru

po 150 zl. na as jejich života v jedné summ 2250 zi. ron,
placeno bylo z fondu náboženského. (Dle zprávy c. k. komorní

útárny z dne 1. ervna r. 1790. Arch. místodrž. 145/14:4.)

46. Klášter Karm litánii obut<'ch v Starém
mst pražském s bývalfm kostelem farním u sv. Havla^

jenž od r. 1421.— 1621. náležel utrakvistm a r. 1627. dne

27. dubna i se statkem zádušním v Dolní Kri postoupen byl

od císae Karmelitánm, kteí si ve farním dom jim též daro-

vaném zídili zatímní klášter. (D. Z. 553, C. 14. & 629, K. 5.)

E. 1664. koupili Karmelitáné k rozšíení kláštera od obce Sta-

romstské díl Koc blíže kostela ležící s grunty 91 loket na

délku a 64 lokte na šíku za 10.000 zl, ua kterouž summu
složili hned 6000 zl, které již obdrželi z král. komory eské

na summu 8000 zl., od císae r. 1632. k stavb kláštera jim

darovanou. (D. Z. 315, P. 5.) Xa tchto gruntech založili r. 1671.

klášterní stavení jménem sv. Leopolda, potom poboili starý

gotický chrám až na vže v prelí, a na jeho míst pomocí

dobrodinc teprve r. 1738. vystavli kostel nynjší vlaským

slohem velmi nevkusným.

E. 1786. klášter byl zrušen a kostel jeho fondu nábo-

ženskému odevzdaný stal se opt farním. Toho asu bylo

v kláštee 27 mnich (19 knží, 3 klerikové a 5 bratí laik

ili fráter), kteí tam ješt po 5 msíc zstali a potom s vý-

služným byli propuštni ; tí z nich ponecháni vo správ du-

chovní u sv. Havla. Jmní kláštera ujato bylo k ruce fondu

náboženského a obnášelo mimo stavení klášterní fondu zsta-

vené po srážce dluh na statcích a jistinách úhrnem 67.840 zl.

V stavení bývalého kláštera podnes fondu náboženskému nále-

žejícím (. p. 539-1.) jest krom píbytku farního knžstva a

farní školy umístna též eská prmyslová jednota se zname-

nitou knihovnou. (D. Z. G. XIY. 301.) — Dum farní, klášteru

zrušenému náležející, v židovském tandlmarku (. p. 497-1.)

ležící, koupil od fondu náboženského veejnou dražbou r. 1795.

Josef Horáek za 8750 zl rýn. (D. Z. 782, E. 12.) — Statek

{
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kláštera zrušeného Krc Dolní (kr. Kouim.) koupil od fondu

náboženského r. 1787. veejnou dražbou Tanbman Krsovský

z Krsovic za 33.100 zl. r^-n., za kterouž summu r. 1792. po-

stoupen byl c. k, appel. radovi Janu Gayerovi z Ehremberga.

(D. Z. 686, J. 22.) — Na témž statku dle dekretu c. k.

kommisse fundauí v království eském naízené z dne 11.

íjna 1776. pojištny byly fundacni jistiny^ které klášter k zve-

lebení téhož statku válkami zpustošeného a k stavb farního

domu vynaložil v summ 20.424 zl. 55 kr. rýn., k nimž nále-

žely fundace Anny Kolovratové, Evy Yernierové a Rosiny

Povolinové po 1000 zl. ; Antonie Rittové 5000 zl. ; Michala

Koppa 2000 zl. ; Martina Stránského, Jana Budína a Markéty

Weissové po 1000 zL; Kateiny Troyerové a Markéty Fische-

rové po 800 zl.; fundace Tachovská 900 zl. ; Matje Nerada^

Anny Fischerové, Kristiána Hambacha, Jiíka Hempflinga^

Krištofa Sieberta a Theodora Wrochn po 500 zl. ; Alžbty

Saxové 600 zl. ; Ignáce Cardiana 400 zl. a Yáclava Ludviga

300 zl. rýn. (D. Z. 537, E. 30.) — Mimo to odevzdáno bylo

fondu náboženskému fundacních jistin na statcích soukromých,

32.430 zl. rýn., z nichž uloženo bylo 4000 zl. r. 1732. u hra-

bte Františka ernína (D. Z. 351, G. 24.); 1500 zl. r. 1738.

na statku Lochovickém (D. Z. 434, F. 10); 5000 zl. r. 1754.

na statku Chýšském (D. Z. 450, E. 28.); 5000 zl. r. 1766. na

statku Volanici (D. Z. 525, M. 16.); pak 1500 zl. odkázaných

k fundaci na mše r. 1776. od JUDra Jana Šebestiána Gi-ansse

(D. Z. 477, H. 28.) a vný plat roních 22 kop míš. na statku

Ronšperku pojištný. (D. Z. 21, E. 9. & 147, H. 8.) Konen
pipadlo fondu náboženskému 13.984 zl. rýn. pohledalostí

kláštera Svatohavelského. (Arch. místodrž. 145 33.)

47. Klášter Karmelitán bosých v Menším
mst pražském založen byl r. 1624. pi kostele od n-
meckých protestant r. 1611. ke cti sv. Trojice založeném a po

vypovzení evangelických kazatel Karmelitánm r. 1624. ode-

vzdaném, který na památku cis. vítzství na Bílé hoe byl za-

svcen ke cti P. Marie Vitézné a sv. Antonína Paduanského.

K zatímnému zízení kláštera daroval císa Karmelitánm dm
na jižní stran kostela stojící, v nmž evangelický kazatel by-

dlíval, s bývalým hbitovem za kostelem ležícím. K tomu dostali
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Karmelitáni sousední dum Gryspekovský, mezi domy k zadusí

sv. Vavince náležitými a zahradou »Skalovskou« obce Malo-

stranské ležící, který bratím z Gryspeku v pokut odatý'

od král. komory koupil cis. nejvyšší Don Martin de Hoeff-

Huerta za 9000 zl. a klášteru Karmelitánu daroval k fundací

na 100 mší ron za duši svou založené. (Djiny konfiskací

str. 126.)

K rozšíení kláštera koupili Karmelitáni r. 1627. ješt

dva domy vedle domu Gryspekovského ležící od správc záduší

sv. Vavince za 1200 zl. rýn. (Vinohrad, knihy pozemk. lib.

contrac. 20, fol. 367.)

Z poátku žili Karmelitáni dle písné ehole své výhradn

z almužen jim od císae a jiných píznivc poskytovaných.

Potom od r. 1628. dostával klášter dle cis. naízení z král.

komory ron 2000 zl. a krom toho z dchod královských

msín potraviny potebné. Z dar tch koapili si Karmelitáni

r. 1628. dvé vinice na Petín, Prunerovskou (21 ^/^ korce)

a Zvunkovskou (8^4 korce) od Anny Hadové za 3500 zl. rýn.

a 100 kop míš. (Vinohr. knihy pozemk., lib. contract. 22, fol.

186 a 307.) — R. 1628. odevzdán byl W.2á\m\3i kostelík sv. Lud-

víka.^^) který Kai'melitáni r. 1654. zboili k rozšíení zahrady

klášterní ; zvony pak tohoto kostelíka, pvodn na jméno Jana

Husi a Jeronýma ulité, byly pelity a peneseny do kostela kar-

melitánského. - Za doby vpádu saského r. 1631., když Karmelitáni

z Prahy utekli, klášter byl vydrancován a kostela zmocniU se

kazatelé nekatolití. Po vypuzení Sasík z Prahy r. 1632, na-

vrátili se Karmelitáni do kláštera spustlého, kde až do r. 1638.

velmi bídn byli živi; nebo r. 1633. odaty jim byh^ všecky

almužny z král. komory, též jim odepeno bylo 5000 zL, které

na stavbu kláštera ješt dostati mli, a bylo jim zakázáno vzd-

lávati vinice své pro neplacení z nich dan. — Teprve r. 1639.

zlepšil se ponkud bídný stav kláštera mnohými dary od ctitel

y>Jesulátka«^ jehož sošku voskovou knžna Polyxena z Lobkovic

r. 1628. klášteru darovala. Z dar tch, které mnohé šlechtické

rodiny, zejména Kolovrateva, Lobkoviceva, Pernšteinská, Marti-

nicova a j. Jesulátku z vdnosti za obdržené milosti pinášely.

*) Bližší zprávu o tomto kostelíku podáme ph ^Bratrstvu sv. Ludvíka*.
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zvelebovali Karmelitáni kostel klášterní, jemuž hrab Jindich

Libšteinskf z Kolovrat odkázal 200 zl. na lampu stíbrnou

a 3000 zl. k nadání na mše. — R 1646. odkázala Febronie,

poslední šlechtina rodu Pernšteinského, klášteru Karmelitáníi

statky ^Yé Solnice a Kvasiny. (D. Z. 149, A. 22.) — R. 1648.,

když Švédové se zmocnili Menšího msta pražského, klášter

Karmelitán na proebu pevora ušeten byl od velitele Konigs-

marka drancování a zízena v nm nemocnice pro 160 ranných

vojín švédských.

Po r. 1649. zmohl se znan klášter karmelitánský hoj-

nými dary zvláš od šlechty Jesulátku poskytovanými, takže

Karmelitáni byli s to, r. 1667. vystavti prelí, presbyterium

a vž kostela a v nm zíditi nádherný oltá Jesulátku, potom

i založiti novou budovu klášterní.

K rozkvtu kláštera nemálo pispla paní Marie Susanna

Srnyslovská ze Smyslová, která r, 1679. odkázala Karmelitánm

statky své Libédice, dvory poplužní a vesnice Turec a Obro-

vice. *) (D. Z. 266, E. 17.) Mimo to založeno bylo pi klášteru

etných nadání na mše s jistinami úhrnem 119.639 zl. rýn.

obnášejícími. \^edle tchto dar a fundací dostalo se klášteru

vydatných píjm vyrábním melissových (meduových) kapek

v takovém množství, že z výtžku Karmelitáni odvádli ron
na 2000 zl. k ústavu chudých. (Schaller 11. 75.) Tím vzrostlo

jmní kláštera tak, že Karmelitáni si koupili i nktei^é statky,

totiž : dvr •s>Postolkovský« eený s tvrzí a píslušenstvím, též

s domem v msteku Solnici od bratí z Ylkanova r. 1670. za

4200 zl. rýn. (D. Z. 318, L. 8.) ; r. 1681. vzmci (16 korc) na

Petíne »Had« eenou za 6086 zl. 39 kr. rýn. od správc

kostela týnského (Vinohrad, knihy pozemk.. lib. contract. 24,

fol. 1 ; 27, fol. 53 a 30, fol. 108.) ;
pak r. 1700. tvrtý díl

statku Solnice od Jana Cornelia z Conens za 37.000 zl. rýn.

(D. Z. 406, K 11.) — Mimo tyto statky ml klášter ješt jistin

vlastních úhrnem 136.189 zl. 3972 ^^'- ^^^' (-^^'ch. místodrž.

145/19.)

Za pomr tak píznivých zrušen byl klášter karmeli-

tánský dne 3. ervence r. 1784., a veškeré jeho jmní a statky

*) Ture a Obrovice koupila Smyslovská r. 1659. za 11.000 zl. rýn.

(D. Z. 318, F. 12.)
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ujaty byly dle dekretu dvorn. z dne 28. února 1782 k fondu

náboženskému, totiž

:

a) Slavení klášterní, kteréž pro úad berní bylo upravena

a potom r. 1836. se zahradami postoupeno od fondu nábožen-

ského za 20.000 zl. st. fondu studijnímu (za 16.000 zl.)

a fondu normálních škol (za 4000 zl.) k vystavní c. k. gymnasia

a c. k. normálních škol v Menším mst pražském,*) kteréž od

r. 1836.— 1839. s nákladem 53.809 zl. st. bylo provedeno.

Fondu studijnímu náleží stavení c. k. gymnasia pod . p. 529-III.,

pak stavení zahradní a dm bez . p. se zahradami Top. 698

a 699 o 1104 [j^. — Fondu noruiálních škol náleží stavení

vzorních hlavních škol pod . p. 385-IIL se zahradou o 1 jitru

^\ ^y- (D. Z. Sbírka listm 1825. No. 4996/8314.)

b) Kostel klášterní Panny Marie Yítzné stal se farním

a odevzdán jest knžím ádu Maltézského. Pro faru upraveno

bylo pi kostele kídlo kláštera, v nmž b<'vala dílna klášterní

na vyrábní kapek meduových.

) Zahrada klášterní (e. Karmelitánská) s vinicemi, svrchu

vytenými, rozdlena byla na dva díly, z nichž jeden menší

ležící za kostelem KarmelitánskVm u domu škol normálních,

darován a postoupen byl od císae dekretem dvorním 6. záí

I. 1786. školnímu ústavu na devniky a k založení školky

hospodáské; druhy pak díl téže zahrady s kaplí, refektorium,

lisem a \iním domem . p. 410/IIL, též stavení hospodáské

. p. 392/IlL, domek . p. 452/111. s grunty 25 jiter 1335^^ Q"
daroval císa dle dekretu gubernia 20. íjna r. 1786. generál-

nímu seminái k užívání a k procházkám alumn, který za to

postoupil a odevzdal fondu náboženskému jesuitskou zahradu

na Vltav ležící. (Vinohrad, knihy, Lib. contract. 34, fol. 17.) —
Tento druhy díl se vším píslušenstvím, za 13.138 zl. 50 kr.

st. odhadnuty, prodán byl od fondu náboženského r. 1862.

arcibisk. konsistoi k rukoum fondu alumnu (Alumnatsfond) za

7673 zl. 82 kr. r. m. (D. Z. G. XXIII. 141.)

*) Vedle cis. resoluce ze dne 20. kvtna 1886 peloženy byly oba

tyto ústavy do bývalého kláštera karmelitánského z bývalého stavení

Anglických panen, . p. 877-III. v Karmelitánské ulici ležícího, kteréž i se

zahradou od r. 1782. fondu školnímu v odhadné summ 11.851 zl. 80 kr. str.

náleželo, a na jehož míst nyní jest stavení c. k. iditelství stavitelského

i
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d) Statky Libédice^ dvory poplužní a vesnice Turec a

Ob7'ovice'^) (kr. Zatec), které r. 178(S. fondu náboženskému

4737 zl. 14 kr. vynášely a za 106.050 zl. rýn. byly odhadnuty,

r. 1789. na as byly pronajaty hrabti Janu Antonínovi z Pergen

a potom r. 1809. prodány za 361.100 zl. vid. ísl. (144.440 zl.

stíbra) Yojtchu Mladotovi sv. p. ze Solopisk, který je k pan-

ství Maštovu pipojil. (D. Z. 735, K. 26 a 919, C. 20.)

c) Statk}^ Solnice a Kvasiny (kr. Hradec.), k nimž pi-

pojen byl dvr PostolkovskÝ s tvrzí a píslušenstvím i s domem
v msteku Solnici a tvrtý díl statku Solnice od kláštera r. 1700.

pikoupený, kteréž r. 1788. fondu náboženskému 6553 zl. 35 kr.

vynášely a za 207.384 zl. i'ýn. byly odhadnuty, koupil r. 1824.

veejnou dražbou za 120.000 zl. st. Anton Slivka ryt. ze Slivic

se sestrou svou Marií Annou Steidlovou. (D. Z. 735, L. 1. & 581^

L. 16.)

Mimo statky vytené odevzdány byly fondu náboženskému

také jistiny klášteru naitžejici, úhrnem 245.829 zl., z nichž,

bylo jistin kláštera vlastních 136.189 zl. 39 V2 kr. ?íjistin fundacnich

119.639 zl. K posledním náležely: a) Jistiny 21.860 zl. rým

k 32 fundacím na 1020 mší patící, zejména 9360 zl. na statku

klášterním Solnici, 2000 zl. na Starých Bukách a Maršové,

5000 zl. na statku Beznici, 2000 zl. u knžny Lobkovicové,

3200 zl. na statcích Waldšteinských. (D. Z. 571, M. 20.) —
b) Ostatní fundaní jistiny 97.779 zl. rýn. obnášející, mezi nimi

28.070 zl. stavovských obligací a 29.000 zl. na statku Merklín

(Arch. místodrž. 145 19.); pak 3000 zl. rýn. r. 1677. od Ka-

teiny Putzové z Adlersthurmu (D. Z. 467, O. 24); 1000 zl.

r. 1685. od šlechtiny Barbory z Trantusch (D. Z. 467, H. 12.);

8000 zl. r. 1723. na panství Poláky (D. Z. 345. E. 9.); 10.000 zl.

r. 1739. na panstvích Waldšteinských (D. Z. 434, J. 7 ; 436, E 15.)

;

6000 zl. r. 1758. od Arnošta z Šchutzwertu (D. Z. 476, J. 30.);

1000 zl. r. 1761. od Kateiny Bergerové (D. Z. 377, L. 26.);

5000 zl. r. 1768. na panství Chlumci (Kulm. D. Z. 526, S. 12.);

7000 zl. r. 1772. zl. od Marie Hermannové (D. Z. 476, J. 5 )

;

7000 zl. r. 1777. od Antonie hrabnky z Walderode (D. Z. 572,

) Ture a Obrovice koupila Smyslovská r. 1659. za 11.000 zl. rýn^

(D. Z. 818, F. 12.)

Bílek : Statky a jmní. \Q
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F. 20.); pak 2000 zl. od vdovy SibiUy z Lamboj r. 1688. da-

rovaných k vystavní kláštera v Rakovníku, k jehož založení

však nedošlo. (D. Z. 400. B. 8.)

Konen obdržel fond náboženský: 20.914 zL 21^/^ kr.

pohledalostí kláštera, 11.225 zl. 5074 ^^"- lionových penz,

23.890 zl. 34^4 kr. za stíbro a stkvosty ^kláštera, 13.512 zl.

2^2 kr. za náadí a víno a 20.154 zl. 42 kr. za zásoby na

statcích klášterních. (Ai'ch. místodrž. 145./19.)

Veškero jmní kláštera karmelitánského v Menším mst
pražském obnášelo úhrnem 627.640 zl. 31 kr., z ehož po srážce

dluh kláštera 20.320 zl. 31 kr. fondu náboženskému zbylo

607.320 zl. — Z toho však placeno býti mlo vfslužné 42 e-

holníkum (24 knžím, 7 klerikm a 11 bratím laikm), z nichž

8 knží pestoupiti mlo do kláštera v Linci, ostatních 16 knzi

sekularisováných do správy duchovní. (Arch, místodrž. 145./ 19.)

48. Klášter Karmelitán s v. Michala v Chýších
(ki. Cheb.) od sv. pána z Guttenšteina založenf a ve válce

husitské r. 1483. zcela zpustošený a potom zašlý, obnovil roku

1650. Jií Yilém Michna sv. p. z Yacinova, postoupiv k vy-

držování mnich z kláštera sv. Havla tam povolaných fary

v Chýších a Lubenci s kaplemi v Pibenicích a Struhaích

s dvorem poplužním Spitzbergem^ s grunty a vším píslušen-

stvím. Syn jeho Yilém Fridrich potvrdil tuto fundaci listem

ze dne 14. srpna r. 1660. a postoupil Karmelitánm r. 1660.

k vystavní kláštera krom místa od jeho otce již darovaného

ješt tyry domy, bratr pak jeho Sigmund Norbert Michna da-

roval r. 1667. k rozmnožení knží v témž konventu dvfír Pav-

lovský (Hans Paulisches Gut), nkdy bratím eským (Pikartm)

náležející, s 1^/2 lánem rolí a píslušenstvím, který však Kar-

melitáné r. 1703. sv. paní Teresii Wallisové k rukoum sii-otku

Walhsových za 1500 zl. rýn. prodali. (D. Z. 466, C. 12 a 15.

— 412, G. 6.)

Po zrušení kláštera r. 1786. stal se klášterní chrám Jména

P. M. kostelem farním; stavení pak klášterní a pozemky pi-

padly fondu náboženskému. K rukoum tohoto fondu prodány

byly r. 1787. veejnou dražbou za 22.115 zl. 34 kr. všecky

pozemky s dvorem Spitzbergem kláštera náležející, z nichž

17 mšan chyšských a lubeneckých koupilo 26 kus polí (na
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40 korc), 7 luk (na 6 korc) a 6 kus pastvin (14 korc),

v jedné summ za 1641 zl. 28 kr. r^-^n. (D. Z. Qiiat. 152,

lit. Y. 21, 23, 26; 466, lit. . 35, 38, 40; 467, R. 17, 19, 21;

468, Q. 24, 27 ; 469, O. 2, 6, 9, 12 ; 470, P. 26, 29.) — Mimo

to obdržel fond náboženský: 26 zl. 387o kr. na hotových pe-

nzích, 15.537 zl. na jistinách fundaeních, 9023 zl. na jistinách

kláštera vlastních, 230 zl. 39 kr. úrok zadržaRch, 1591 zl.

36 kr. za náadí prodané, 24 zl. 30 kr. za zásoby potravin,

538 zl. 55 kr. pjených na zahradu Bártovu, 885 zl. 1 kr.

pohledalostí, 737 zl. 26 kr. za stkvosty kostelní, 7907 zl. 53 kr.

jakožto jistinu za roní dchody a desátky kláštera, konen
1243 zl. 1 kr. za zásoby obilí. — Z veškerého jmní kláštera

chýšského zstalo fondu náboženskému po srážce dluh 1131 zl.

úhrnem 60.435 zl. 46 kr. Z 12 knží z kláštera propuštných

bylo 6 ve správ duchovní za faráe a loRalisty, 5 mlo pensi

po 192 zl. a 1 pensi 250 zl, pak 4 fratres po 144 zl. (Arch.

místodrž. 145/57.)

49. Klášter Karmelitánbosých u sv. Yáclava
v Pacov pro 24 mnich založil Sigmund Jan Myslík sv. p.

z Hirsova a odkázal k tomu úelu Karmelitánm v Praze na

Malé Stran ped smrtí svou (f 1666) panství Pacov^ vyhradiv

užívání jeho do života své druhé manželce Johann, roz. ze

Zdar, též statek Lhotu Jemckovu^ ves Cekanici, od msta Tábora

v 500 zl. Myslíkovi zastavenou, dm v Praze a dm v Táboe
a cis. pojištni (obUgaci) z dne 17. ledna r. 1643. na 48.^6^ zL

16 kr. rýn..^ za níž však Karmelitáné byli povinni zaplatiti

vdov zakladatele jménem vna 23.333 zl. rýn. (Arch. místodrž.

145/28. — D. Z. 263, K. 17.)

Karmelitáné pestavvše zámek za klášter, drželi statky

vytené až do zrušení kláštera r. 1785., naež statky Pacov

a Lhota Jenickova (kr. Táb.) fondu náboženskému jsou pi-

vtleny. Pacov r. 1803. dán byl hrabti Janu Prokopovi Schaff-

gotschovi, biskupu budjovickému k užívání a konen r. 1835.

prodán Maximilianu Vilému sv. p. z Vorst-Gudenau a jeho

manželce Otilii roz. z Mirbachu za 222.000 zl. st. (D. Z. 1228.

C. 30.) Lhota Jenickova r. 1835. prodána též sv. p. z Yorst-

Gudenaa a jeho manželce za 50.200 zl. st. (D. Z. 735, L. 1.

& 1218, F. 11.) — Pi klášterním kostelu sv. Yáclava zrušeném

16*
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bylo 10 fundací na 1039 mší ron s jistinami 8250 zL rýn.

na statku pacovském vzících. (D. Z. 572, B. 29 a 30.) Mimo
to bylv pi klášteru jiné fundace na 738 mší s jistinami

11.620 zl. rÝn., mezi nimi jistina 1000 zl. rfn. náležející k fundací

od Pavla Haufa. mšana malostranského r. 1772. založené

(D. Z. 533, C. 23.); pak jistina 6000 zl. rýn., kterou r. 1772.

.
vdova Marie Anna Hermannova, roz. Gruberová, postoupila

klášteru k fundaci na mše. od Emanuela Opolta z Werthen-

feldu založené. (D. Z. 476. J. 4. & 934, A. 19.) — Tyto fundace

na mše úhrnem 19.870 zl. pipadly fondu náboženskému, jemuž

též odevzdáno hjio : jistin kláštera vlastních 2200 zl., k nimž

náležel zbytek summy trhové 1000 zl. za dm v Táboe tamj-

šímu poštmistru Josefu Cislkovskému prodaný ; obligace svrchu

vytená na 48.965 zl. 16 kr. rýn.; 222 zl. 44 kr. hotových

penz, 465 zl. pohledalostí, 450 zl. za prodané víno a 92 zl.

za lékárnu. — Po srážce dluh 34.159 zl. získal fond nábo-

ženský zrušením kláštera pacovského úhrnem 310.305 zL, z toho

však placeno bylo výslužné 13 knžím a 4 bratím laikm

z kláštera propuštným. (Arch. místodrž. 145/28.)

50. Klášter K ar m e 1 i t e k b osýc h u sv. Josefa
v Menším mst pražském založen byl r. 1656. od císae

Ferdinanda III. v bývalém dom Adama z Waldšteina (. p. 43.),

který císa r. 1655. i se zahradou velkou (nkdy biskupskou)

od Ferdinanda z Waldšteina za 26.000 zl. rýn. koupil a Karme-

litkám v prozatímní klášter upraviti dal. K zaízení kláštera

obdržely Karmelitky od dobrodinc na 40.000 zl., mimo to

dostaly 3000 zl. roních píjmu, které jim vévodkyn sasko-

luneburská Kristina Alžbta odkázala. Stavba nového kláštera,

na niž císa Ferdinand III. vykázal ron 3120 zl., provedena

byla r. 1672. a pevedeno do nho 20 eholnic skoro veskrz

stavu šlechtického. U nového kláštera vystavn b^^l od r. 1686-

do r. 1692. kostel sv. Josefa nákladem 31.567 zl., k emuž
Karmelitky vnovaly 23.867 zl., císa 7200 zl. a Karmelitáni

500 zl.

Pi tomto kostele od r. 1695.— 1752! založeno bylo 15

fundací na 567 mší s jistinami 9700 zl. rýn., z nichž pojištno

bylo 4200 zl. na panství dobrovickém. 2000 zl. na panství

žlebském, 3000 zl. na panství Ináském a 500 zl. na Xadle-
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šicích. (D. Z. 571, L. 23.) Mimo to ml klášter jistin nadaních
55.000 zl. rýn., z nichž pjeno bylo 17 500 zl. r. 1706. na
panství Šternberk (D. Z. 849, G. 18): 3000 zl. r. 1723. na panství

Stráž (D. Z. 352, F. 20) a 3000 zl. na panství radnické (D. Z.

451, J. 25); 28.500 zl. r. 1724. na panství Dobrovice (D. Z. 536,

D. 3—10 & K. 24 a 25) a 1000 zl. na Podmokly (D. Z. 536^

D. 12); 2000 zl. r. 1772. na statek Bekovice horní. (D. Z. 533,

F. 26.)

R. 1782. dne 29. ledna klášter bvl zrušen, protože Kar-

melitky se zpovali pevzetí vyuování mládeže, odvolávajíce

se k tomu, že jim dle ehole jejich všelikt stj^k se svtem jest

zakázán. Jistiny vytené v jedné summ 64.700 zl. r^n. pi-

padly fondu náboženskému. Stavení klášterní i s kostelem da-

rováno bylo r. 1782. od císae Anglickým pannám, které tam

školy a ústav vychovávací peložily z dosavadního domu . p.

377-III. v Karmelitánské ulici ležícího, do nhož pak dány

byly školy normální a gymnasijní. — Karmelitkám, jichž bylo

19, mezi nimi 9 šlechtien, odevzdán byl k obývání r. 1782.

zrušený klášter Cisterciánek v Pohlede, kdež s výslužným jim

po 200 zl. vykázaným až do vymení mly zstati. Avšak

€ísa Leopold II. daroval jim r. 1792. zrušený klášter Barna-

bitu s kostelem sv. Benedikta na Hradanech, kdež podnes

sídlejí, nazvány jsouce od lidu obecného též Barnabitkami.

51. Klášter Kartusiánský ve Valdicích u Jiína

s kostelem Nanebevzetí Panny Marie, založil r. 1627. kníže

fridlanský Albrecht z Waldsteina, jenž postoupil k nadání jeho

dne 8. února r. 1627. mimo roní summu 1000 zl. statky

Pecku a Radint^')^ a na stavbu kláštera a kostela ustanovil

po 10 let ron 10.000 zl. z dchod svých. Po smrti Wald-

šteinov nadání kláštera potvrzeno bylo od císae listem z dne

20. bezna r. 1635., jímž klášteru byly darovány dotené statky

i s domem zemského hejtmana v Jiín. (D. Z. 149, O. 1. —
Arch. místodrž. C. 215, S. 24.) K tmto statkm pikoupil

klášter statky Sobcice a Oujezd Podhorní r. 1665. od bratí

Bohalských z Dohalic za 14.250 zl. rýn. (D. Z. 316. F. 28.)

Potom koupil klášter r. 1680. dvr Hradišt (Hradiško)

se vsí a pustou tvrzí OstromíH (jinak Stará hora, Althura,

*) Rozsah tchto statk jest v »Djinách konfiskaci*.
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kr. Hradec.) od Ferdinanda Rudolfa des Carmes sv. pána

z Antheinin za 35.000 zl. rýn. (D. Z. 395, A. 14; 736,9.28.):

též m/ý?i ve vsi Ostroméi od Eleonory Sibilly EaŠínové, roz.

z Antheimu, za 2500 zl. rýn. (D. Z. 399, R. 11.); pak r, 1718.

statek 'Vojice a svobodny- dvr e. Yostronickf v Podhorním

Oujezd od Jiího Jindicha Vojického z Nové Ysi za 76.000 zl.

rýn. (D. Z. 494, L. 18.) — Od panství Radimi odprodal klášter

r. 1719. ves erjiín s dvma mlfny a dvory poplužní Nový

a ernínský za 38.000 zl. rýn. hrabti Bertoldovi z Waldšteina.

(D. Z. 494, L. 3.)

Po zrušení kláštera dne 29. ledna r. 1782. pipadly vy-

tené statky, totiž panství Radim, statek Pecka a Valdice^

statek Sobcice a dvr Oujezd Podhorni, dvr Vostromeice

(Althura) a dvr Hradisko fondu náboženskému, jemuž r. 1788.

vynášely 15.692 zl. 11 kr. Potom r. 1802. od c. k. admini-

strace se statkem CJioteci, po zrušeném klášteru Paulán

v Nové Páce náboženskému fondu náležejícím, spojeny v jedno

panství, kteréž i s budovou klášterní teprve r. 1824. veejnou

dražbou koupil Ferdinand kníže z Trauímafisdorffu za 191.00 zl.

st., a r. 1791. za 577.500 zl. bylo odhadnuto. (D. Z. 1138,

C. 19.) — Rozsáhlá klášterní budova s kostelem*) zstala

prázdná až do r. 1857., kteréhož roku ji od knížete Trautmans-

dorta c. k. aerár koupil a upravil pro státní trestnici, eenou
Kartousy. — Mimo statky vytené pipadly fondu nábožen-

skému dv vinice u Mlníka.^ z nichž r. 1782. prodána byla

veejnou dražbou jedna za 2008 zl. a drnhá za 800 zl. náadí

z nich za 131 zl., jakož i jedna vinice v Sopce^ která téhož

roku za 801 zl. rýn. byla prodána. Taktéž ujat byl k ruce

fondu náboženského dne 1. února r. 1782. dihn . p. 2.

(707 staré) v Starém méste pražském na velkém námstí vedle

radnice ležící, o tech patrech, eený »Kartouzský « (jinak

»u Velkého Kohouta «), v nmž prvé patro zaízeno bylo pro

Kartusiány do Prahy picházející, ostatní dv patra bývala pro-

najata. Tento dm prodán byl r. 1785. za 6500 zl. rýn. (Arch.

místodrž. 145—21 2.) Potom prodán byl k ruce fondu r. 1782

*) Zde pochována byla r. 1686. Waldšteinova mrtvola, ze Stíbra

sem penesená, která po zrušení kláštera opt pevezena byla dne

1. bezna r. 1785. do rodinné hrobky hrabat z Waldšteina v Hradišti

Mnichov.
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diLvt ^ Kartouzským v Jiín c. p. 11. na Malém námstí ležící

za 800 zL; pak v obci \ aldické hospoda a 4 domky, v Sob-
rani hospoda, v Eadimi pazderna, v Tužín domek a ve Yo-

jicích kovárna, vse s píslušnými pozemky za 2391 zl. 50 kr.

a roní platy 42 zl. (Šttina, Klášter kartouzsky.) — Konen
odvedeno bylo c. k. komornímu úadu v Praze k ruce fondu

náboženského: 10.310 zl. 45 kr. hotových penz a 60.266 zl.

30 kr. jistin (Arch. místodrž. 145— 21/2); 247 liber 6V4 lotu

stíbra kostelního a nco stíbra klášterního v cen pes
10.000 zL; velké množství stkvostných rouch kostelních, cínových

a mosazných vcí; 1031 zl. za polní plodiny pi dvoe ra-

dimském ; 654 zl. za lékárnu klášterní, 550 zl. za hodiny vžní,

200 zl. 30 kr. za železný plot a 200 zl. za náadí zahradní a

nevytené summy za plodiny polní na statcích, zásoby obilí a

vína (230 vder za 1450 zl. odhadnutého), nábytek a svrchky.

(Šttina, Klášter kartouzský.) — Tyto vci nepoítajíc, vyneslo

veškeré jmní kláštera kartouzského úhrnem 290.094 zl. 35 kr.

fondu náboženskému, jenž však z toho platil výslužné 14 kn-
žím, 3 klerikm a 2 fráterm, z kláštera zrušeného po pti

msících propuštným. (Obšírné zprávy o tomto klášteru podává

Karel Šttina v Djinách téhož kláštera,)

52. Klášter K I ar i sek (jeptišek ehole sv. Kláry Assiské,

pvodn sv. Damiana) u sv. Františka.^ vbec u sv. Anežky

eený, v Starém sneste pražském >na Františku « blíže behu
Yltavy ležící, založila knžna Anežka, dcera krále Pemysla
Otakara I. a sestra krále Yáclava I., r. 1234. pvodn pi kostele

sv. Salvátora, který blíže mostu ped tím vystavla a vedle

nho též špitál pro chudé a choré osoby k poct sv. Ducha

založila*), jehož správu pak odevzdala bratrstvu špitálnímu

r. 1217. do Prahy pišedšímu a na Poíí u sv. Petj a sídlícímu,

z nhož r. 1252. povstal ád Kížovník s ervenou hvzdou.

Dne 11. listopadu r. 1234. uvedeno bylo pt jeptišek ádu do-

teného, od zakladatelky jeho Kláry s povolením papeže na

*) Tomuto špitálu darovala r. 1288. královna Konstancie, matka
knžny Anežky, statky od ádu Nmeckých rytí koupené, zejména
Hlouptín (Hlubetín) s vesnikami Humenec a Nidošice ; Borotice s vesni-
cemi Zupanovice a Dražetice; kostel sv. Štpána s vesnicí >na Rybníku*
eenou (v Novém mst pražském), jichž užívání si na as života svého
vyhradila.
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žádost' knžny Anežkv do Prahy poslaných, do kláštera pi

kostele sv. Salvátora, kterýž od té doby klášter u sv. Františka

sloul. Do tohoto kláštera Klarisek odebrala se též knžna Anežka

se 7 šlechtinami, s nimiž dne 25. bezna r. 1285. do téhož

písného ádu vstoupila a první abatyší nového kláštera se stala.

(Zimmermann, Aufgehobene Kloster in Praa.)

Poet jeptišek v kláštee sv. Františka rozmnožil se již

r. 1236. tak valn, že v nm nemly dosti místa. Proto vy-

stavla knžna abatyše Anežka nový klášter Klarisek na pro-

stranném míst u kaple sv. Barbory^) od krále Václava I.

k tomu úelu darovaném, které potom -^na Fra7itišku« sloulo.

(Zimmermann, Kloster.) Na stavbu kláštera obdržela od bratra

svého nkolik statk, z nichž nkteré špitálu sv. Františka po-

stoupila, statek pak Peštice s 15 vesnicemi kláštera kladrub-

skému r. 1245. za 1200 hiven stíbra prodala. (Erben, Regesta

Bohem. I. 529.) R. 1237. postoupila abatyše Anežka kostel,

klášter a špitál u sv. Františka blíže mostu se všemi statky

jeho A^/ií^zz/ž/^^w**) a pesídlila se do nového kláštera na Fran-

tišku, od krále Václava bohat nadaného, pi nmž vystavla

též kostel sv. Františka z Assisi, který po smrti její (f 1282)

od lidu tt S7K Anežky byl nazýván. Pi tomto kostele vedli

duchovní správu Minorit, mající tam též své sídlo pi kapli

sv. Barbory. (Zimmermann, Kl()ster.)

Za prvních bouí husitských r. 1420. klášter Klarisek

u sv. Anežky byl zpustošen a poboen, klášterní pak pann}^

pesthovaly se do kláštera týneckého (Týnec Panenský), který

r. 1321. Plichta ze Žirotína a bratí jeho pro Klarisky z kláštera

u sv. Anežky založili. K nadání jeho darovali role na 2 popluží

ve vsi Týneku u msta Týnce ležící, též les a 14 lán u Týnce,

z nichž každý 1 hivnu stíbra úrok platil : mimo to postoupili

klášteru právo patronátní kostel v Týnci^ Vrbné.^ Pozdn

*) Pi této kapli, r. 1224 od Otakara I. vystavné, bylo nkolik

bratí ádu sv. Františka z Assisi iMinorit). které král Václav r. 1231.

z Mohue do Prahy povolal a jim klášter u sv. Jakuba vystavl.

**) Král Václav potvrdil Kížovníkm r. 1253. všecky statky, špitálu

sv. Františka od nho jakož i od jeho matky Konstancie, pak od jeho

sestry abatyše Anežky a od jeho bratra Pemysla postoupené. (Erben,

Regesta Boh. I. 891, 408. 410, 414. 427, 437, 439 a 609.)

1
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a Hoovicích. (Emler, Regesta IIL 303.) Když pak r. 1882. klášter

týneck<^ požárem byl znien, obnovili jej opt potomci bratí

z Zirotína a pidali r. 1385. k nadání jeho 9 lán pozemk
s hospodami, masnfmi krámy a chlebnicemi v lYnci, též dvr
v Uhicích s jedním poplužím, štpnicemi a rybníky, jakož

i louky tebišské (tebnické) eené, louku a chmelnici v Kvi-

licích s mlýnem. K tomu dostal klášter týnecký od r. 1391.

do r. 1417. od nkterých píznivc svých darem roních úrok
5170 kopy groš. (Hammerschmid I. c. Msc. — Lib. Erect.

Vílí—XL)
^

Klášter u sv, Anežky^ od Husit zpustošený, zstal pak

po 136 let opuštný a teprv r. 1556. od krále Ferdinanda I.

na státní útraty i s ástí kostela opravený, penechán byl s po-

volením papeže Pavla lY. Dominikánm náhradou za jejich

klášter svatoklimentský, Jesuitm postoupený. Aby však Domini-

káni i ostatní ás kláštera u sv. Anežky opraviti a Minoritm

u sv. Jakuba za jejich právo ke kapli sv. Barbory úroky na

30 dolar ron odvádti mohli, pinuceni b}^! prodati velikou

zahradu, podél ulice »Myší díra« zvané ležící, jakož i jiné po-

zemky klášteru sv. Anežky náležející, na nichž asem násle-

dujícím vystavno bylo 46 dom mšanských, k pravomocnosti

kláštera sv. Anežky patících. R. 1611. klášter sv. Anežky

i s kostelem od Pasovských byl vydrancován.

Když však Dominikánm r. 1604. klášter sv. Máí Magda-

leny v Menším mst pražském a r. 1625. kostel u sv. Jiljí

i s farou, se všemi statky a právy, utrakvistm té doby odatý,

od císae Ferdinanda II. byl odevzdán, pipadl kláste?' ii svaté

Afiezky opt Klariskám. Tyto navrátily se r. 1624. z Týnce

do Prahy, kde po ti léta bydleli v Stampachov dom v Starém

mst pražském, odkudž r. 1627. se pesthovaly opt do mate-

ského svého kláštera u sv. Anežky nov upraveného, jemuž pak

statek týnecký byl postoupen. Požárem r. 1689. dne 21. ervna

od pali francouzských v Praze založeným, jímž skoro celé

židovské msto s 10 synagogami a 407 dom v Starém a

Novém mst s mnohými kostely a paláci bylo znieno, po-

stižen byl též díl kláštera u sv. Anežky, zvlášt kaple sv.

Barbory a vž se zvony.

Po tomto posledním neštstí rozumoženy byly dchody
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kláštera u sv. Anežky mnohfmi dary, totiž : r. 1697. od Sibilly

Winterfeldové 1000 zL; r. 1701. od Jana Povolného 1000 zl.

;

r. 1715. od Anny Pevorovské 1000 zl. a nadáním Hibli-

novským 2000 zl. ; r. 1740. od Jabuba Krištofa Kosa 500 zl.

;

r. 1752. od Anny Fischerové 500 zL, též od Anny Glaserové

500 zl. a od Johanny Veroniky 400 zl. ; r. 1760. od Teresie

hrabnky z Pottingu, roz. hrabnky Michnové, 1320 zl. a

r. 1780. od hrabnky Unruhe 600 zl., tedy v jedné summ
8820 zl. — K rozmnožení dchod kláštera pisplo též velmi

prodávání léivé vodiky, eené vlaštoví neb Anežské (Aqua

hirundinum) ^ kterou jeptišky pipravovaly dle návodu jisté

chudé paní, jíž se v nemoci její ujaly. A tak zlepšily se po-

mry kláštera znamenit, což vysvítá zvlášt z toho. že klášter

ped svfm zrušením ml na jistinách 75.563 zl., k tomu panství

Tfnické a mnohé jiné dchody.

Po zrušení kláštera sv. Anežky dekretem dvorním z dne

26. ledna r. 1782. vykázáno bylo 26. ervna t. r. abatyši

roní pense 300 zl. a 21 jeptiškám po 200 zl. — Fondu ná-

boženskému pipadly statky a jmní klášterní, totiž

:

a) Panství Týnec Pafienský^ které koupil od fondu ná-

boženského r. 1797. veejnou dražbou za 90.000 zl. r^m.

mšan pražský Jan luskaný (D. Z. 690, P. 16.), jehož vnuk

je r. 1854. prodal za 150.000 zl. stíbra Vojtchu Eennerovi,

a tento r. 1871. hrabnce Teresii z Heberšteina za 280.000 zL

r. m. — Klášterní stavení v Tfnci, promnno v sfpku ; kostel

klášterní, jehož stavba po smrti Jaroslava Plichty ze Zirotína

byla zastavena, stojí ješt vedle zvonice kostela farního.

b) Klášterní stavení v Starém mst pražském í. p. 811

a 832.), k nmuž náleželo vlastní stavení klášterní se zahradou^

velk^^ dvr s dvma svtskými staveními, pak stavení se

zahrádkou vedle dvoru, též kostel, 2 kaple, 2 hbitovy a za-

hrádka, koupil od fondu náboženského r. 1793. veejnou dražbou

Karel Klihlwein za 6160 zl. rtn. (Lib. contract. rub. 24, fol.

202.) Pvodní stavení klášterní s kostelem a dvma kaplemi

(Panny Marie a sv. Barbory), vesms prvotního slohu gotického^

(v nichž vedle abatyše knžny Anežky pochováni byli král

Václav I. (f 1253), potom královna Kunhuta, manželka Pe-
mysla Otakara II., dcera její Anežka vdova po Rudolfovi ra-
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kouskem (f 1296), a proslaven;^ vítz nad Tatary u Olomouce

Jaroslav ze Šternberka f 1277., jehož nálirobník po zrušení

kláštera penesen byl do kláštera Františkánu v Zásmukách,)

ohyzdn jest spustošeno a slouží nyní obchodníkm za

skladišt.

c) Zahrada klášterní prodána byla za 150 zl. (Arch.

místodrž. 126/48.)

d) Na jistinách kláštera vlast7iích 66.554 zl. 30 kr., a

jistin kostelu náležejících 9009 zl. K tmto jistinám náleželo:
v

4000 zl. rýn. na panství Sonvaldu hrabte Františka Vratislava

z Mitrovic (D. Z. 615, H. 8.); 2000 zl. rýn. na panství lochovickém

Jiíka Vratislava z Mitrovic r. 1738. (D. Z. 434, A. 5.); 2000 zl. na

statku vokšickém r. 1767. (D. Z. 526, D. 25.) ; 3500 zl. rýn. r. 1733..

na statku Vrbici (D. Z. 350, F. 30.); 5757 zl. r. 1742. u kní-

žete Adama Auersperka ; 4000 zl. u hrabte Bouquoye r. 1717.

11.800 zl. u kapitoly pražské; 18.430 zl. ve fondech veejných.

(Arch. místodrž. 126/48.) — e) Na hotových penzích 139 zL.

36^4 kr-, za obilí, dobytek a svršky prodané 369 zl. 17
'/2 kr.,

za nábytek a náadí domácí a kostelní 596 z). 12 kr. — Po

srážce dluh 3779 zl. Z^^^i^Vx, <dhwk^^Q> veškero jmní kláštera

(nepoítajíc v to stíbro neodhadnuté, c. k. mincovn odevzdané)

169.198 zl. 56V2 kr. (Arch. místodrž. 126/48.)

53. Klášter Klarisek v Chab pi kostele Zvstování

Panny Marie kláštera minoritského (od r. 1260.— 1463.), potom

františkánského založený, obdržel r. 1273. od krále Otakara

ves Treje7iice (Trennitz) pedešle k hradu chebskému náležející.

Mimo to získal klášter dílem 'koupí, dílem darem od Engel-

harta z Wildšteina právo manské tvrtého dílu ty dvor
v Hartesse7ireuthu a jednoho dvoru v Ensenbrucku i tvrtého

dílu desátku téže vsi ; též právo manské desátku v Triesen-

hofu^ polovice desátku v obojím Pilmersreuthu a tvrtého dílu

desátku v Hoejší Vsi (Oberdorfu)
;

pak jeden dvr ve vsi,

Zirnici (Schirnitz) a desátek téže vsi. Tyto statky potvrdil

klášteru r. 1306. ímský král Albert. — E. 1310. postoupil

Albrecht Falkenovský s bratrem svým a strýcem Ekhardem

z Wildšteina klášteru lenní ves Hagengriin. R. 1329. darovali

Nothaftové z Berdenbergu klášteru léno své Voitersreuth^

(Emler, Kegesta Boh. II. 325, 747 a 962 ; III. 603.)
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Po zrušení kláštera r. 1782. pipadl jeho statek Sv. Klára

(Nonnenhof. Schlossbezirk St. Clara eený) fond a nábožen-

skému, jemuž r. 1788. vynášel 5732 zl. 16 kr., a prodán byl

se statky mu pivtlenými, Schossenreuth horní a dolní, r. 1838.

Janu Vilému šlechtici z Helmfeldu za 151.798 zl. 32
'/^ kr.

stíbra. (D. Z. 735, K. 24 & S. XLYI. 55.) — Deputát z tohoto

statku kláštera Františkánu v Chebe povinny, na summu575 zl.

30 kr. ron odhadnutý, placen byl Františkánm z fondu

náboženského. — Statek St. Clara vložen jest do knih grun-

tovních purkrabského úadu chebského (Kvat. XIII. 45) a proto

r. 1822. z desk zemských vymazán. (D. Z. 1044, E. 25.) —
Mimo to pipadly fondu náboženskému jistiny klášteru nále-

žející Lihrnem 115.217 zl. 50 kr. (Dle zprávy c. k. útárny

komorní dne 24. prosince r. 1785.) Po srážce dluh 13.716 zl.

42 kr. zstalo z tchto jistin fondu náboženskému 101.501 zl.

8 kr. a na úrocích zadržalých 11.656 zl. 52 kr., takže fond

obdržel se summou trhovou za vytený statek v jedné summ
264.956 zl. 32 kr. (Arch. místodrž. 145,9. & 4 21.)

54. Klášter Klarisek v Krumlov pi kostele mino-

ritského kláštera Zvstování Panny Marie založen byl r. 1361.

od dcery Petra I. z Kožmberka Anny, provdané za Jindicha

z Lipého, a od Anežky z Walsee, manželky Jošta z Kožm-

berka, od nichž mnohými statky byl nadán. K tmto statkm

kláštera, od držitel panství krumlovského potom rozmnoženým,

náležel dvr popluzní klášterský (Klosterhof) eený, mstys

eský Rychnov a 26 vesnic^ jmenovit : Kožnov obojí (Rosenau.

Gross- und Klein- Drosen), Hafnern, Lopatné, Kramulín (Grro-

maling), Lhota Mackova (Mosetstift, Moisetschlag), Šemeice

(Schemersdorf), Drocliy (Drochersdorf), Benšice (Wentschitz),

Mohuice (Mairitz), Keblany, Slave, Stradov Yelký a Malý,

Ylásky (Laschkles), Krasejovka (Krassau), Zvi kov (Zwickau),

íjezd Kamenný (Steinkirchen), Markvartice, Yesce, Milikovice,

Branšovice, Straany, Stražkovice, Yišn (Weichseln) a Cipin

(Zippendorfi. (D. Z. 550, K. 15.) — K omu pikoupil klášter

r. 1777. od Matyáše lilového dvr popluzní Cipin za 4000 zl.

(D. Z. 252, G. 6.)

Po zrušení kláštera dne 5. února r. 1782. pipadly statky

vytené, eené Krumlovské statky sv. Kláry (Krumauer St.



25a

Clara-Gut) fondu náboženskému, jemuž r. 1788. vynášely

5046 zl. 18 kr. a potom r. 1798. za 48.340 zl. odhadnuté,

prodány byly r. 1802. Josefu knížeti ze 8chzvarze7iberga

za e5.957 zl. (D. Z. 735, K. 24; 882, C. 11; 978, J. 22.)

— V stavení klášterním ubytováno bylo vojsko; nyní

jsou tu obydlí pro vdovy a sirotky po úednících knížete

Schwarzenberga. — Mimo to odevzdány byly k fondu nábo-

ženskému jistiny kláštera úhrnem 29.280 zl. 46 kr.
;
pak za

stavení prodané 178 zl. 2 kr. ; za svršky prodané 607 zl. 58 kr.

a za stíbro 23 zl. 45 kr. Po srážce dluhu 2108 zl. 31 kr.

zstalo fondu istého jmní 93.940 zl. 32 kr. (Arch. místodrž.

126/49.)

55. Klášter Kížovníkú (bílfch) s erven fm
srdcem (kanovníku Cyriak^ bratí Kající ádu sv. Augustina

blahoslavených muedník. Fratres ordinis St. Augustini Cru-

cigeri de poenitentia beat. Martyrm) s kostelem sv. Kíže
Všelikého v Starém mésté pražském na behu Yltavy na míst,

kdež nkdy sloulo y^na Rvackách«^ založen byl r. 1256. o sv.

Yáclav od Pemysla Otakara II. na památku kižáckého tažení

proti pohanským Prusm, jehož se r. 1254. též Cyriaci súast-

nili, takže Otakar potom nkolik bratí tohoto ádu z íma
do Prahy povolal. K pvodnímu nadání tohoto kláštera náležela

fara u sv. Kíže s právem patronátním a desátky z okrsku

s nkolika domy až k sv. Anežce se rozprostírajícího, díl eky
Tltavy s mlýnem ležícím na protjším behu jakož i s vinicí,

která Skalská^ prvé na Letné sloula.*) K tomu dostal klášter

mnoho dar a nadání od svých píznivc, z nichž nkteí
Cyriakm nová ýevorstvi v Pardubicích a ve Vo7'liku (kr.

Hradec.) již ped r. 1295. založili. Nebo listem daným dne

15. prosince r. 1295. potvrdil papež Bonifác YIII. Cyriakm
jejich hlavní sídlo v ím pi kostele Panny Marie (de Monte

aureo) se vším píslušenstvím jakož i kostel sv. Kíže v Praze,

též kostel sv. Bartolomje v Pardubicích s kapiemi sv. Jiljí a

sv. Yáclava v Chlubinku (Chlumek) a kostel Panny Marie

v Orlíku s vesnicemi a jiným vším píslušenstvím. K nadání

kláštera Cyriak v Pardubicích daroval r. 1332. Arnošt

*) V této vinici pod Letnou vystavl r. 16íí5. probošt kláštera

Trembský kapliku sv. Maí Magdaleny.
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z Hostinné ves svou Pardubice se všemi právy a vším píslu-

šenstvím. Klášteru do Orlíka dal Jan Zampach (dle listu bratra

jeho Mikeše ze Zampachu ec. z Potenšteina r. 1395. na den

sv. Martina) almužnu 14 groš z ralfna choceského na každ<'

tÝden. a to vn. — K tmto pevorstvím Cyriak pibylo

asi r. 1340. pevorství v Nových Benátkách od biskupa praž-

ského Jana z Dražic založené pi tamjším kostele farním,

jemuž r. 1380. šlechtic Jan z Dražic pipojil též kostel

v Starfch Benátkách se všemi jeho dchody a právem patro-

nátním, jak to z stvrzující listiny arcibiskupa pražského Jana

z Jenšteina vysvítá. — Tímto rychlfm rozšíením ádu svého

pohnuti peložili Cyriaci r. 1340. generální pevorství z íma
do Prahy a zvolili benátského pevora Alberta za generálního

pevora. (Zimmermann, Aufgehobene Kloster in Prag.)

R. 1359. obdržel klášter Cyriak u sv. Kíže od bratí

Jana a Yznata ze Skuhrova také právo podací pi farním kostele

v Solnici. (Borovf, Lib. Erect. I. 7.) — R. 1390. a 1404. roz-

množeny byly dchody kláštera nkter<'m nadáním, takže r. 1416.

Cyriaci pjiti mohli Janovi Chotnicovi z Vlašimi 60 kop gr.,

kteréž jim na statcích jeho Vlašimi a Naeradci byly pojištny.

(Lib. Erect. 10. J. 6.)

Avšak r. 1419. zastihl Cyriaky smutn\- osud: nebo všecky

jejich kláštery v echách od Husit byly vydrancovány a zpu-

stošeny. Teprv r. 1437. navrátili se Cyriaci z Rezna, kde po

zpustošení klášteru svých útoišt nalezli, do svého kláštera

v Praze, který jediný pomocí bratí svých v Polsku a znanými

dary mnohých dobrodinc opt ze ssutin vyzdvihli. Zárove

nabyli od nkterých zámožných len do ádu jejich vstou-

pivších tak znaného jmní, že r. 1470. kráU Jiímu z Podbrad

jednou 5000 a podruhé 10.000 zlatých uherských (1 zl. = 40

grošm eským) na žádos jeho pjili. Když však král potetí

na Cyriaky naléhal, aby mu ješt 50.000 uherských dukát

zapjili, žádali Cyriaci za lhtu osmidenní, v kteréž, nemohouce

žádosti krále zadost' uiniti, klášter tajn opustili a do Krakova

k bratím svým se odebrali. Opuštný klášter i s kostelem a

jeho jmním ujat byl od strany pod obojí, a marné zstaly

veškeré pokus}^ Cyriak o jeho navrácení. Teprv po uplynutí

158 let vymohli Cyriaci na Ferdinandovi 11. list dne 5. ledna
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r. 1628. daný, jímž se rad a rychtái Starého msta pražského

porouelo, aby uvedeni byli do kostela sv. Kíže opt bratí

ádu sv. Cyriaka a aby jim to vše, cožkoli k tomu kostelu od

starodávna náleží, zcela a zouplna i s náležitými poty a registry

bylo odvedeno.

Dle tohoto poruení uveden byl dne 11. ledna r. 1628.

probošt Cyriak Irenaeus Cucevius s temi kanovníky a dvma
chovanci slavn do kostela sv. Kíže. K nadání kláštera vy-

kázána byla od kommisse, k tomu cis. listem z dne 12. února

r. 1628. naízené, dne 3. ervna r. 1628. jistina 4000 kop,

kterou magistrát Starého msta pražského Cyriakm nahraditi

byl povinen; mimo to na úrocích ron 20 kop z 20 dom
mšanských na Záhon (v Dlouhé ulici) ležících, od žid kou-

pených, pak po 4 zl. ron z 18 dom, též židm prodaných.

í^a vyzdvižení a ozdobení chrámu Pán a nadání jedné

mše týdn darovala klášteru r. 1624. (1645) Ludmila Leanská

z Schonbachu, mška Nového msta pražského, 9000 kop míš.

pojištných na statcích Sázav a Hrádku, za kterouž summu
s úroky zadržalými postoupen byl od Jana Viktorina z Wald-

šteina r. 1647. statek Chotomi (kr. Litom.) klášteru, který pak

jej r. 1648. s cis. povolením pedal Silvii hrab. ernínové za

13.000 kop míš. (D. Z. 305, B. 12.) Za to koupil klášter r. 1654.

vinici Yentišku blíže vrchu Zižkova, r. 1655. dm blíže klá-

štera ležící a r. 1658. statek Drastí (Drast horní, okr. Karlín.)

od Ludmily Pesíkové, roz. Julišové z Senpachu za 4000 kop

míš. (D. Z. 148, J. 14 & 15.) — R. 1749. odkázal klášteru

knz církevní Adam Ignác Poseti dvé vinice nad Holešo-

vicemi pod Kobylisy ležící, >> Melcarka^- eené, které klášter

r, 1761. prodal Josefu Hlavákovi za 750 zl. rýn. (Knihy

vinohrad, lib. contr. 27, fol. 212. & 28, fol. 382.) — R. 1754.

odkázala šlechtina Anna Ludmila z Rosenví^aldu klášteru veškeré

jmní své, k nmuž náležela též vinice nad Holešovicemi, kterou

klášter r. 1760. prodal Václavu Jiinoví za 600 zl. rýn. (Knihy

vinohrad, lib. contr. 28. fol. 12, 86 a 369.)

Potom dostalo se kostelu sv. Kíže od r. 1630.— 1758.

mnohých nadání. Tak darovala na mše Alžbta Minichová r. 1630.

dm svj v Starém mst pražském »u erného rytíe « eený;
r. 1668. Anna Maria Bleileblová, roz. z Pichelbergu, 1000 zl.

;
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r. 1709. JUDr. František Ferdinand adek 1500 zL; r. 1714.

chirurg Václav Michal Leischner 4000 zl. na mše: r. 1716.

Libor Václav Ubeli de Sigburg 1000 zl. na mše; r. 1726.

darovala hrabnka z Waldšteina, roz. ernínova, k oltái sv. Jana

Nepom. v kostele sv. Kíže lampu za 900 zl. a na vné svtlo

jistinu 300 zl. ; r. 1729. daroval hrab Ferdinand de Fours

klášteru 700 zl. na mši každého tVdne u prvního hrobu sv. Jana

Nepomuckého'^) v kostele sv. Kíže: r. 1744. odkázala vdova

Barbora Eittyová na mše 1000 zl. ; r. 1744. odkázal na 200 mší

ron knz a administrátor jinonickt Vojtch Blažej Allesch

8000 zl. (Arch. místodrž. 145,73.) — Tato nadání (jichž bylo ^i)

obnášela v jedné siunni ig-343 oL^ z nichž pipadla jistina

iS.jgj zl. na ijpo visi a iijO zl. na svtlo.

O toto a jiné jmní pipravil klášter sv. Kíže poslední

jeho probošt Vít Wolfsberg (r. 1770.— 1783.) pjováním penz

pražskÝm mšanm,**) zvlášt obchodníkm s dívím, a pivedl

klášter špatným hospodástvím i do velkých dluh (36.350 zl. rýn.).

z nichž již nevybedl. (D. Z. 662, E. 26 & H. 22: 663, L. 15.)

Pro dluhy prodán byl r. 1782. za 1360 zl. rýn. dwi »Zei-

dlerv« eený v Starém mst, který klášter r. 1762. za 1675 zl.

rýn. koupil. (Lib. contract. rub. 13, fol. 160 .t 19. fol. 196.)

Za takových pomr bídných klášter dne 4. srpna r. 1783.

byl zrušen, a jniéní jeho pipadlo vitelm, totiž: 12.767 zl.

6 kr. jistin a 2278 zl. 31 kr. za nábytek, vci kostelní a stkvosty

prodané. (D. Z. 515. D. 26.)

Kostel gotický sv. Kíže se stavením faryiím (, p. 886.

nové a 948. staré), fondu náboženskému pipadlý, koupil Jií

*} Tlo muedlníka Jana Nepomuckého. k rozkazu krále Václava

dne 20. bezna r. l:-i88. utopeného, z Vltavy vytažené pochoval general-

pevor Cyriak v pízdnku u kostnice kostela sv. Klíže, odkudž pak

dne 18. dubna na hrad do kostela sv. Víta bylo peneseno a tam po-

chováno. R. 1707. penesen byl oltá sv. Jana Nepom. v kostele sv. Kíže

již pedešle založený do kaple sv. Jana Nepomuckého, na míst pvodního

lirobu jeho vystavné, kterou r. 1721. pevor nov dal okrášliti a sochu

téhož svatého na Janském plácku postaviti.

**J Tak vynaložil probošt r. 1771. summu 2000 zl. rýn. na vystavní

mlýna Antonma Vyšinovského, pod mlýny Šitkovskými v Zderazské t\Tti

na adu lodcím ležícího a klášteru v jisté summ zastaveného. (Knihy

vinohrad, lib. condict. 7. ol. 226.)
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Záruba, od jehož ddic prodán byl r. 1787. Josefu Antonovi,

mšanu a kupci pražskému, za 3300 zl. rýn. (D. Z. Lib. contract.

ruber 21, fol. 308.) V bývalém kostele jsou nyní skladišt

a chlévy. — Stavení klášterní í. p. 755. staré a 885. nové),

se zahradou a píslušenstvím na sv. Janském plácku ležící,

koupil aerar k ruce fondu náboženského r. 1783. od vitel
kláštera za 8850 zl. rýn.

;
potom to stavení daroval císa v summ

odhadní 5240 zl. konventu Milosrdnýcli bratí v Praze, od

nhož je r. 1789. koupil pražský mšan Josef Anton s man-

želkou svou Annou za 5300 zl. rýn. Potom r. 1792. koupila

toto stavení Barbora Poláková veejnou dražbou za 5800 zl. rýn.

a postoupila je r. 1802. Petrovi Quinqueretzovi za 20.000 zl.

(Lib. contract. rub. 20. fol. 40, 21. fol. 60, 22. fol. 91 a 813

& lib. 83. fol. 95.)

Statek Drast hoejší prodán byl r. 1791. od kurátora

kanonie Kížovník k ruce vitel téže kanonie veejnou dražbou

manželm Josefu a Ann Xovotným za 33.502 zl. rýn. (D. Z.

685, J. 19.) Z této summy pipadlo 30.000 zl. k zaplacení

jistin fundaních, od mnichu utracených, které komorní pro-

kurátor r. 1778. na statku Drasti pojistil. (D. Z. 664, F. 6.) —
Z kláštera zrušeného pestoupilo 17 eholník s výslužným

do stavu knží svtských.

56. Klášter (pr o bo štství) Kížovník strážc
Božího hrobu (ádu sv. Augustina s erveným kižem na

lodicej pi kostele sv. Petra a Pavla, r. 1115. již vystavném,

na Zderaze v Novém inésié pražském založen byl r. 1190. od

Kojaty z Hnvína Mostu a jeho bratra Svébora, syn Hrabiše

ze slavného potom rodu z Kiesenburka. Kojata, nemaje synv,

odkázal r. 1227. kostelu a klášteru zderazskému statky své

Hnévín Most (nyní msto Most, Brx), Vroutek (Yrutek) a Jamné

se vším píslušenstvím; též na Morav statky své Budikovice^

Kojetice^ Juínovice (Jiínovice), Tlustovúsy (Tlustousy), Sesta-

jovice^ Lemíisy a Ostrasany, jichž však manželka jeho paní

Vratislava až do smrti své užívati mla. — Bratr Kojatv

Svébor (Yšebor) daroval témuž kostelu z ddictví svého vsi

Horušany a Dobrovice celé s polmi, zahradami a j. v.; též vsi

Lipétín^ Drachkov s velami; Kopisty s lesem a rybníkem

také sv. Václava ves zúplna se vším píslušenstvím i s platem

Bílek : Statky a jmní, Yl
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po pti šilincích penzích dobr<-ch a isKch tak, aby vrdunk
stíbra vážih^, a po tyech stryších žita a ovsa po pul zrna

dobrého ze všech malých loiinóv ron. Mimo to daroval ko-

stelu Božího hrobu r. 1199. Hugo z eleic pul vsi Chotce

a r. 1234. župan Zdislav kostel sv. Kliinenta v Bubnech (u Prahy)

s píslušenstvím. (Erben, Kegesta Boh. & Morav. 332, 441

201 a 393.)

Tyto statky kláštera rozmnoženy byly bhem 13. a 14.

století mnohými jinými. Tak odevzdal r. 1260. Jiljí z Úpy.

pán z Usova a Svábenic, bratr zakladatele kláštera zderazského,

klášteru správu špitala založeného v mst Upé (Xový Trutnov),

jemuž daroval vsi Libec (nynjší Gabersdorf) a Debinié^ jeden

mlýn, jedno láno rolí a desátky z pokut župy Úpské a ze všech

dchod svých statku v téže žup ležících, jednu kapli u špitala

v Úp a druhou v mst Brusnici se vším píslušenstvím.

(Emler, Regest. Boh. II. 95.) — R. 1278. daroval klášteru navždy

biskup pražský Jan desátk}^ své ze vsi Sluli (v Kouimsku)

vycházející. (Emler, Regest. Boh. II. 471.) — R. 1285. prodal

klášteru Jindich z Rožmberka msto Neveklov s lesy a jiným

píslušenstvím za 300 hiven stíbra, z kteréžto summy 40 hiven

slevil pod tou výminkou, aby od kláštera tikrát ron s pr-

vodem svým (20 neb 24 osob) v Praze po ti dni byl vy-

držován,*) (Emler, Regest. Boh. II. 579.)

R. 1287. udlil král Václav mnohých svobod a výsad

klášteru zderazskému jakož i klášteru jeptišek Jirobu BozíJio ve

Svtci od Vratislavy, vdovy po zakladateli kláštera zderazského

založenému, jenž r. 1267. podízen byl opatu zderazskému,

který tam pevora a spolu faráe dosazoval.**] (Emler, Regest.

Boh. II. 614.) — Dle listiny z dne 26. dubna r. 1294. náležel

klášteru mlýn na Labi u Nymburka ležící se vším píslu-

šenstvím, který klášter již ped tím koupil. (Emler. Reg. II.

704.) — R. 1296. potvrdil papež Bonifacius VIII. klášteru

*) Neveklov drželi v zástav vladykové z Neveklova. jichž jedna

vtev Tloskovská, pode jménem epv z Neveklova, v polovici 15. století

se dostala v držení tohoto zboží zápisného, za kteréž pak Adam epa
z Neveklova r. 1550. klášteru zderazskému 860 kop gr. vyplatil.

**) Klášter jeptišek ve Svtci (Schwatz. kr. Zatec.) od Husit r. 1421.

byl zboen, potom však obnoven a konen r. 1571. zrušen, statky pak

jeho potoupeny arcibiskupství Pražskému.
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ýrávo patronátní kostela Panny Marie v mésté Mostu^ témuž

klášteru od krále Pemysla postoupené. (Emler, Regest. Boh. II.

734.) — R. 1297. dal Vítek z Úpy a ze Švábenic, maršálek

moravský, klášteru práva patronátní kostelu v Bernarticich

(Bernsdorf), v Olesne (Gold. Oels) a Valbeicích (Albendorf)

na Jiínsku, též pul lána v Upé (Trutnov) a Libeci^ svobodný

les mezi Libí a Debrném ležící, svobodné rybáství v ece

Úp a dva mlýny jakož i šest míst na tržišti (námstí)

v Úp. (Emler, Regest. II. 761.) — R. 1301. potvrdil král

Václav klášteru všecky jeho statky svrchu vytené. (Emler,

Regest. 11. 804.)

R. 1303. daroval Mikuláš z Potenšteina klášteru kostel

v Kostelci u Potenšteina se vším píslušenstvím. (Emler, Reg.

11. 841; III. 342 a 355.) — R. 1307. dal Vítek ze Švábenic

a Hemanic klášteru právo patronátní kostela v Moravanecli

(Olomoucká dieces.), též r. 1308. právo podací kostela \xsv. Jií
v Lhoté Prostední a r. 1309. ve Svábenici se vším píslu-

šenstvím; zárove daroval klášteru 100 hiven praž. groš.

(64 gr. na 1 hiv.)
;
potom r. 1309. prodal a postoupil klášteru

vsi Zalší a Sloupnice blíže msta Mýta Vys. za 312 kop gr.

praž. (Emler, Regest. II. 913, 939, 951 a 955.) — R. 1313.

postoupil Jan z Wartenberga klášteru právo patronátní kostela

v Starém Trutnove
\

potom r. 1321. Jan z Meziíí právo

patronátní kostela v mst Solnici. (Emler, Reg. III. 55 &

295.) R 1323. darovali Jan a Všebor, synové Vítka ze Švá-

benic, klášteru ves Potvorov s dvorem a právem patronátním,

též vsi Sedlec, Bukovinu a Kemesín (Remešín) ua Plzesku

se vším píslušenstvím. (Emler, Reg III. 334.) — R. 1323.

dal Zdislav z Poernic klášteru dum v Starém mst pražském

v ulici »Boršov« ležící. (Emler, Reg. III. 304.) R. 1331. po-

stoupil král Jan klášteru právo patronátní kostela v Stráži

u Pimdy za patronát kostela v Rostouni (Emler, Regesta III.

698.); potom r. 1334. právo podací u sv. Michala v Starém

mst pražském. — R. 1334. po uvedení Slezska v moc král

eských pistoupili Kížovníci hrobu Božího v Nisé s pro-

boštvími ve Franksteirié.^ Reichenbachu a Ratiboi pod správu

a vrchní moc probošta zderazského, jemuž ron 4 kopy groš
platili. — R. 1335. darovali klášteru bratí Oldich a Vilém,

17*
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synové Viléma z Boru, spolen s matkou svou Benediktou

hrad a msteko Bor (blíže Sušice) též vsi Détanovice^ Dobro-

tice, Prosiméice (Pošimice), Zichov^ Posobice, Na Krusci

(Krušec), Caskov, Bezdékov^ Libétice^ Orlov^ Napékov (Naprov)^

Zbraslavice a Kochanov se vším píslušenstvím, jichž ízení

a spoluužívání doživotní sob vymínili. {Emler, Regesta lA^.

62 a 110.) — R. 1335. potvrdil papež Benedikt XXL klášteru

zderazskému právo patronátní kostel sv. Michala v Praze^

v Solnici, v Kostelci^ v Zriici a v Stráži, též v Moravanech

na Morav v Olomoucké diecesi. (Emler, Regesta IV. 85. a 90.)

— R. 1342. postoupil klášter pod právo purkrechtní Antonínu

Sedlákovi mšanu pražskému a jeho ddicm masný krám

v Praze za roní plat 9 mandel (ýertones)^ každý po 15 groších

poítaje. (Emler. Regesta IV. 449.) — Mimo to ml klášter na

50 kop roních plat z mlýn u. sv. Vojtcha v Jircháích,

z vápenic u sv. Petra na Strouze a z nkterých dom praž-

ských. — Konen náležely klášteru vsi blíže Prahy : Újezd,

Hostice^ IQicany\ Chodov a Litochleby ;
pak Chrlice (dom.

Podbrady) Chotésice a Slovec (dom. Dymokury), které klášter

jistým osobám doživotn pronajal.

Vytené statky kláštera zderazského, jenž ped r. 1420.

mnoho far knžími svými (jichž bylo na 200) osazoval, pi-

padly na král. komoru á od císae Sigmunda svtským osobám

byly zapsány, když r. 1419. a 1420. klášter i s kostelem

(r. 1270.— 1276. vystavným) od Husit byl sboen.

Probošt zderazský (Bernard), zachrániv kostelní stkvost}^ a

listiny kláštera, odebral se r. 1419. s eholníky do slezského

kláštera v Nise, odkud r. 1440. nkteí eholníci do Prahy se

navrátili, v zíceninách kláštera zderazského skromný píb3'tek

si zídili a v rozvalinách chrámu pouze sakristii k službám

Božím si upravili. Marn však se domáhali statk klášterních

a nemajíce žádných dchod, pinuceni byli prodati nkteré

pozemky klášterní mšanm novomstským k stavb dom,
z nichž pak poplatek klášteru vycházel a tím zvláštní právo

zderazské povstalo. Mimo to dostávalo se klášteru zderazskému.

v nmž jenom dva eliolníci bídn mohli žíti, podpory z kláštera

nisského, jehož proboštství byli podízeni. Od r. 1455.— 1498.

byl klášter zderazský opt pod vlastním proboštem Pavlem
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átpánem Poukem, jemuž král Vladislav 11. r. 1480. potvrdil

všecky výsady, klášteru zderazskému od pedeslfch král

eských udlené, a zárove mu dal právo k vymáliání všech

statk, klášteru zderazskému a svteckému odcizených. Avšak

tím nezmnil se nikterak bídný stav kláštera, nebo jeho pro-

boštem stal se po smrti Poukov (t 1498.) velkopevor

Johannit s dovolením papeže Innocence VIII., dle nhož ád
Kížovníku strážc Božího hrobu s ádem Johannit spojen

býti ml. Akoliv pak r. 1500. dle naízení papeže Alexandra

VI. klášter zderazský nabyl opt úplné svobody, tak že dostal

opt svého probošta a r. 1516. spojen byl s klášterem nisským

pod jedním proboštem, zanikl pece pro nedostatek dchod
r. 1531. docela, takže od krále Ferdinanda I. odevzdán byl

pevoiši kláštera svteckého. Avšak r. 1567. pidleny byly

dchody kláštera svteckého k píjmm arcibiskupství v Praze

nov zízeného. ímž poet eholnic r. 1568. až na ti klesl,

a tyto konen na žádos arcibiskupovu r. 1571. z kláštera

svteckého peloženy byly do kláštera zderazského, kde až do

vymení zstaly.

Po zrušení kláštera svteckého obnoveno bylo r. 1573.

probošství zderazské, kteréž k vydržování kláštera z pozemk
jeho u klášterní zahrady odprodalo opt dv místa na stave-

ništ. Bídné pomry kláštera ponkud se lepšily od r. 1653.

piinním probošta Jana Cynera, jenž nechtl uznávati pro-

bošta nisského za svého pedstaveného, takže konen r. 1659.

pestala odvislos kláštera zderazského na proboštství nisském.

E. 1699. dostal klášter zderazský odkazem od mšana novo-

mstského Daniele Mazánka ze Zlatého Pole 10.000 zl. rýn.

k tomu úelu, aby vystavn byl nový klášterní kostel pro

starobylou sochu Matky Boží zderazské. K stavb téhož kostela

vykázal císa Karel VI. na prosbu probošta 10.000 zl. ze solní

pokladny. A tak konen pikroiti se mohlo k stavb nového

kostela sv. Petra a Pavla, která na míst starého chrámu po

odstranní zícenin od r. 1715.— 1721. byla provedena.

Ale brzy potom klášter zderazský ješt zcela nedostavný

dne 29. ervence 1785. byl zrušen a r. 1789. za 4150 zl.

odhadnut. (D. Z. Liber ruber fundorum Jurisdictionis Zderaz.

anni 1755. fol. 145.) — Poslední pedstavený kláštera, admi-
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nistrator Jan Maršálek s pti eholníky pestoupil s T<'služným

do stavu knzi svtských. — Klášterní stavení . p. 269-11.

(181. staré) s nádvoím o 2560r]]° (oddlenfm od domu . p.

307-11. bývalého ústavu pro vysloužilé knžstvo svtské u sv.

Karla Boromea) jakož i zrušený kostel si\ Petra a Pavla se

zahradou o 112[]j° koupil r. 1867. od fondu náboženského

král. eský fond zemský za 150.000 zl. r. m. ; od r. 1875. jest

majetkem c. k. aeráru. (D. Z. G. XYIII. 311.) Y nkdejším

proboštství na námstí zderazském jest njaií vojsko. vStavení

chrámové, v nmž byla vojenská kovárna, slouží nyní za skla-

dišt zemského eského divadla. — Mimo to prodáno k ruce

fondu náboženského r. 1786. stavení školní (. p. 182. staré)

se zahrádkou 240^]° Vojtchovi Fritschovi za 223 zl. rýn.

(D. Z. Lib. fundorum Jurisdictionis Zderaz. ruber an. 1755^

fol. 133.)

Fondu náboženskému odevzdáno bylo též 26 fundac na

1086 mší s jistinami 19.050 zl. rýn., z nichž po ztrát 800 zL

fondu zstalo 18.250 zl. ; k tomu dostal fond 1250 zl. jistin

kostelu náležejících, 800 zl. jistin kláštera vlastních a jistinu

2725 zl. místo roních dchod kláštera 100 zl. — Po srážce

dluh 6250 zl., které konvent z jistin fundaních na stavbu

kláštera a školy vynaložil, zstalo fondu náboženskému z jmní

kláštera zderazského úhrnem 166.995 zl. — Mimo to náležela

klášteru jistina 1500 zl. fundace pro 9 chudých hoch od Beneka

založené, z níž však jenom 600 zl. pipadlo svtskému fondu

nadanímu. (Arch. místodrž. 145/16.)

57. Klášter Magdalének (jeptišek ádu sv. Máí
Magdaleny) v Zahražanech (Saras, kr. Zatec.) blíže msta

Mostu založen byl r. 1283. dne 21. listopadu od krále Yáclava 11.^

jenž k tomu úelu postoupil Magdalénkám chotšovským za-

hražanský kostel Panny Marie se vším píslušenstvím. (Emler,

Kegesta Boh. 11. 562.) Klášter však od Husit r. 1421. byl

vypálen. Pozdji navrátily se nkteré jeptišky do msta Afosíu^

kde jim nový klášter s kostelem Panny Marie byl zízen.

R. 1620. odaty byly klášteru od stav odbojných vsi Zidovice

a Hoejší Bezno, které mu však po bitv blohorské opat byly

navráceny. (D. Z. 140, D 15 a 25.)

Klášter zahražanský s kostelem po zrušení ádu Magda-
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lének postoupen byl r. 1782. Piaristm k zaízení koUeje

a gymnasia. Statek kláštera zrušeného Zidovice (Seiclowitz,

kr. Žat), pipadl fondu náboženskému, jemuž r. 1788. vynášel

2691 zL, a r. 1789. prodán byl obci msta Mostu za 61.035 zl.

25 kr. (D. Z. 758, K. 14.) — Mimo to odevzdány byly fondu

jistiny kláštera vlastní úhrnem 85.603 zl. 33 kr. rýn., z nichž

bylo 2000 zl. na statcích AYaldšteinskÝch (D. Z. 431. J. 5.):

4000 zl. na statku lenešickém r. 1762. uložených (D. Z. 526,

E. 18 a 20); 16.000 zl. na statku Hrádku erveném (D. Z. 526,

E. 16.) a 10.000 zl. na statku Loukovci. (Arch. místodrž. 145/15.)

— K tomu pipadly fondu náboženskému jistiny zaveného

kostela zahražanského 17.570 zl. a kostela farního v Zidovicích

3891 zl. 34 kr.
;
idki^z jisiiny fundacni na 925 mší obnášející

12.120 zl. rýn. — Konen obdržel fond náboženský na hotových

penzích 7441 zl. 3^4 kr. (z nichž bylo v pokladn kláštera

5455 zl. 40 kr., v pokladn dchodní 569 zl. 49 kr., v pokladn

zahražanské a kostelní 1415 zl. 34 V^ kr.), pak 2202 zl. 12 kr.

za vci hospodáské obci Mostecké postoupené, 2751 zl. 5574 ^^•

za stkvosty kostelní a nábytek klášterní, 985 zl. za apparamenty

a 87 zl. 16 kr. za stíbro klášterní prodané. — Po srážce

dluh kláštera v summ 376 zl. 9^4 kr. obdržel fond nábo-

ženský 143.311 zl. 5774 kr. rýn. (Arch. místodrž. 145/15.)

Z této summy však placena byla doživotní pense pro 28 jeptišek

(20 panen klášterních a 8 konvers.), které se odebraly do ústavu

Uršulinek. (Arch. místodržit. 145— 21,8.)

58. Klášter Minoritu v Hora.žovicích s kostelem

sv. Michala archang. (nyní Panny Marie) v pedmstí r. 1330.

od mšana Dpolta Meíe založený se špitálem pro chudé

mšany, za bouí husitských byl zpustošen, potom r. 1621.

k rozkazu Ferdinanda II. opt odevzdán Minoritm, jichž kvardian

Severius Dudecius kališník mrtvoly dal vykopati a upáliti,

i hrobky pán Švihovských vylámati a tla jejich z rakví na místo

neposvcené vyvleená pohbíti. E. 1784. k rozkazu císae

Josefa 11. poet eholník zmenšen byl ze 24 na 14
;

posléze

r. 1814. klášter byl úpln zrušen a potom r. 1854. i s kostelem

prodán školním sestrám k zaízení nmecké školy díví. —
Fondu náboženskému pipadla jistina 800 zl. rýn. r. 1788. do

desk zemských vložená. (D. Z. 574, K. 20.)
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59. Klášter Minoritu (Fratres Minores coriTentuales)

ehole sv. Františka z Assisi c. Serafinskébo, v král. mst
zlatohorském Jílovém založený a r. 1422. od Husitu zboeny,

opt r. 1626. byl obnoven, ale r. 1789. od císae Josefa zrušen.

Jistina jeho (stavovská obligace) na 1240 zl. rýn. odevzdána

byla fondu náboženskému, jemuž pipadlo také 30 fundací na

138 mší, z nichž však dle dekretu c k. gubernia 22. prosince

r. 1791. vyloueno bylo z fondu náboženského 18 fundací na

82 mše s jistinou 1264 zl. 17 kr., které pidleny byly farái

jílovskému i se 14 fundacemi na 33 mše s jistinou 800 zl.

náležející k zázranému obrazu loretánské P. Marie, jenž z kostela

klášterního do chrámu farního po zrušení kláštera byl penesen.

(Arch. místodrž. 145/46.)

60. Klášter Minoritu s kostelem sv. Bonaventury

v Boleslavi Mladé r. 1345. od Beneše a Jana z Micha-

lovic založený, v bouích husitských zpustošený, odevzdán r. 1484.

od Adama z Cimburka eským bratím, kteí zde modlitebnu

a hlavní školu svou zídili, nazývajíce místo to Karmelem.

Proto domnívali se Karmelitáni v Praze, že dum ten s kostelem

a zahradou nkdy náležel eholi jejich, a obdrželi ho k žádosti

své r. 1625. od císae. Minorit však dokázali, že na míst

tom býval jejich klášter, takže jim od Karmelitán r. 1630.

postoupen byl dum dotený s kostelem a se zahradou, ostatní

však pozemky k tomu založení náležející teprve po dlouhém

jednání r. 1662. proti složení 1000 kop míš. A tak zaujali

Minorit opt klášter svj. Tento pak r. 1785. byl zrušen a po-

stoupen Piaristm, kteí tam kollej svou z Kosmonos peložili.

Fondu náboženskému pipadly fíindacní jistiny lo.^jy zl. rýn.,

kteréž dne 20. kvtna r. 1785. uloženy byly na S^/^^Jq u stav

zemských, úroky pak z nich pidleny byly za sloužení mší

založených jednotlivým klášterm minoritským, jmenovit : klá-

šteru v Pardubicích z jistiny 1420 zl, klášteru v Kadani z jistiny

2300 zl., klášteru v Jílovém z jistiny 800 zl. rýn. (Arch.

místodrž. 145/46.)

61. Klášter Minoritu u s v. A n n y v K u k 1 e n á c h

u Hradce Králové vystavn byl i s kostelem r. 1778. k rozkazu

císae Josefa náhradou za klášter minoritský v Hradci Králové,

jenž v 13. století byl založen, ve válkách husitských znien.
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potom r. 16í^2. obnoven a konen r. 1744. za píinou opevnní

Hradce poboen.

Pi zrušení Jdástera r. 1786. bylo tam 11 knzi, z nichž

kvardian stal se faráem v Kuklenách s 400 zl., i knz ad-

ministrátorem fary ve \^šestarech s 300 zl. ron, ostatních

9 knzi dostalo vyslužné po 200 zl. a 4 bratí laikové po 150 zl.

Y stavení klášterrím umístna jest fara a kostel klášterní

sv. Anny stal se farním. Jistiny klášteru náležející, úhrnem

27.750 zl. odevzdány byly dne 14. ervence r. 1790. k fondu

náboženskému. Z tchto jistin náleželo 16.500 zl. k fundacím

na 2275 mší, z nichž bylo pojištno : 1000 zl. rýn. r. 1695.

na statek Sadovou (D. Z. 443, G. 2; 752, E. 2); 2150 zl. rýn.

r. 1731. na statek Holovousy (D. Z. 453, G. 17; 830, A. 6.);

1000 zl. rýn. r. 1766. na statek Kostomlaty (D. Z. 525, J. 4.);

1000 zl. rýn. r. 1757. na statek Mezilesice (D. Z. 528, H. 26.);

3000 zl. rýn. r. 1768. na statek Yejvanovice (D. Z. 527, A. 21);

2700 zl. rýn. r. 1768. na statek throv (D. Z. 539, G. 28.)

a 1400 zl. u hrabte Leslie. (Arch. místodž. 145/50.) — Mimo
jistiny vytené pipadly fondu náboženskému pozemky kláštera^

totiž : IS jiter 1219n'' rolí, 69 jiter 181^° luk, 1543n° zahrad

a 630[]]° pastvin, v summ odhadní 14.275 zl. ; též 86 jiter

680Q" les za 8000 zl. odhadnutých. Konen obdržel fond

45 zl. 3^4 kr- na hotových penzích a 812 zl. 3374 ^^- ^^

úrocích a desátku. Z veškerého jmní kláštera zstalo fondu

náboženskému po srážce dluh 3921 zl. 50^2 kr.. úhrnem

46.960 zl. 46 kr., z ehož však placeno bylo vyslužné 2400 zl.

ron. Mimo jmní kláštera náleželo kostelu sv. Anny 761 zl.

49^/4 kr. a kostelu v Šestarech 6221 zl. 30 kr. (Arch. místodž.

145/50.)

62. Klášter Minoritu v Litomi cí cli s kostelem

sv. Jakuba, r. 1233. založený, postoupen byl po zrušení svém

r. 1789. Dominikánm. Stateek ernisié^ klášteru zrušenému

náležitý, pipadl fondu náboženskému a r. 1797. dle dvorního

dekretu z dne 21. února r 1795. pipojen byl v summ 1141 zl

20 kr. k panství Libésickému, s nímž r. 1839. prodán byl

knížeti Ferdinandovi z Lobkovic. (D. Z. kvat. 735, L. 22 & kvat.

1233, L. 23.) — Mimo to odevzdána byla fondu náboženskému

jistina 1000 zl.^ náležející k fundaci r. 1708. od Jana Josefa
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hrabte z Kumburgu založené (D. Z. 730, D. 28 & O. 5.) jakož

i jistina fundaní 391 zl. — Po srážce dliiliu 134 zl. 45^/4 kr.

obnášelo jmní tohoto kláštera, fondu náboženskému pipadlé^

2397 zl. 34V4 kr. (Arch. místodrž. 126,78.)

63. Klášter Minoritu u Sv. Máí Magdaleny
ve Stíbe, r. 1253. od pána ze Švamberka založenf, zrušen

byl r. 1785. a jeho stavení postoupeno pro dkanství a školu.

Fondu náboženskému odevzdány byly dne 27. ervence r. 1787.

jistiny kláštera 12.604 zl., z nichž bylo 620 zl. jistin vlastních

a 11.984 zl. jistin undaních, k nimž náležely mimo nkteré

jiné: Jistina 2300 zl. výn.^ r. 1724. od Jana Friedricha Stein-

bacha z Kranigšteina k fundaci na mše klášteru odkázaná

(D. Z. 476, N. 13.); též fundace 500 zl. rýn. r. 1736. od He-
mana Brauma z Mietic (D. Z. 431, J. 14.) : pak jistina 800 zl.

rýn. r. 1788. do desk zapsaná (D. Z. 574, Iv. 20.) a jistina

850 zl. rÝn. r. 1736. na statek Ošelín pjená. (D. Z. 450,

D. 29.) — Mimo to obdržel fond náboženský 156 zl. 24 kr.

hotových penz, 10 zl. za stkvosty klášterní a 7167 zl. 48\o kr.

za pozemky (dvr) kláštera veejnou dražbou prodané. Po srážce

dluhu 13 zl. 55 kr. zstalo fondu 19.924 zl. 17
'/^ kr., z ehož

však placeno bylo výslužné 5 knžím a 2 fráterm. (Arch.

místodrž. 145,78.)

64. Klášter Minoritu u sv. Michala v Kadani,

neznámého založení, dostával od msta ron 14 korc sladu

jeného za postoupení místa klášterního pro masné krámy dle

smlouvy r. 1542. uinné, pak z dchodu obecních ron na

penzích 73 zl. 40 kr. a deputátu po 3 mr. 3 m. žita a je-

mene, též po 2 sáh. díví mkkého a tvrdého. Mimo to vy-

cházelo klášteru z dchod panství Hrádku erveného (Rothen-

haus) ron 125 zl. z fundace Lichtenšteinské na 250 mší ron
založené*) jakož i úroky z jistin 8905 zl. rýn. náležejících

klášteru k 51 fundacím na 727 mší. Na pozemcích ml klášter

16 korc polí pi mst a na jistinách vlastních toliko 817 zl.

*) Jan Adatn Ondej kníže z Lichtenšteina odkázal r. 1711. z d-
chod panství erveného Hrádku (Boek) ron 1500 zl., z nichž polovict?

750 zl. odvádti se mla klášterm nejblíže ležícím na mše a druhá

polovice chudým. (D. Z. 276, J. 5.) Tato fundace pojištna jest podnes

na panství erveném Hrádku. (D. Z. Nová vložka 120H. C. 6.)
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1772 ^^^- ^^^ jednom dvorci poplatním ve vsi Jeseni za jeho

propuštní z poplatku. — Požárem dne 11. kvtna r. 1786.

bylo klášterní stavení na popel obráceno, klášter pak hned

potom dne 7. ervence t. r. byl zrušen a z nho dne '29. er-

vence propuštno s výslužnVm 10 knzi a 2 bratí laici. Jmní
kláštera svrchu vyteno pipadlo fondu náboženskému, totiž:

Fundaní jistiny 8905 zl. a fundace Lichtenšteinská 3125 zl.;

jistina kláštera vlastní 817 zl. 17^2 kr. — Za doten}^ deputát

a poplatek vj^cházející z dchod mstských vymena byla od

c. k. útárny r. 1790. jistina 726 zl. 33
^/^ kr. neb roní po-

platek 29 zl. 3^/4 kr. — Spáleništ kláštera a pole prodány

dražbou za 3675 zl., za plodiny polní, náadí a svršky vytženo

766 zl. 23^4 kr. — Veškero jmní kláštera vyneslo fondu ná-

boženskému 18.015 zl. 1-172 kr. (Arch. místodrž. 145/74.)

65. Klášter Minoritu v Pardubicích založen byl

r. 1519. od Yiléma z Pernšteina, jenž k tomu úelu kostel

sv. Bartolomje a bývalý klášter Kížovník s erveným srdcem

(Cyriak) pi témž kostele od pán z Pardubic r. 1295. za-

ložený, potom však r. 1421. od Husit i s kostelem poboený

a v sutinách ležící, znovu vystavl, bohat nadal a do kláštera

pt Minoritu z Krakova povolal. K nadání kláštera náležela

dle 1. listiny základní ron

:

na hotových penzích 80 kop neb 93 zl. 20 kr. rýn.,

ti džbery kapr po 8 zl. . . 24 zl.

1 džber blic 5 zl.

2 džbery blic po 2 zl. . . . 4 zl.

2 fry sena po 4 zl 8 zl.

2 kmeny borovic po 1 zl. . . 2 zl.

40 sáh díví á 3 zl. 30 kr. . 140 zl.

K tomu pidán byl dle 2. listiny základní dvorec poplužní

u msta Pardubic ležící s 76 korci polí a loukou na 3 vozy

sena, z ehož klášteru ron na 120 zl. rýn. užitku vycházelo.

Potom dle 3. a 4. listiny základní na hotových penzích 81 zl.

40 kr. ron.
Mimo to vykázáno bylo klášteru od císae Karla YL

z dchod komorního panství pardubického ron : na hotových

penzích 16 zl., 30 sáh díví (po 3 zl. 30 kr.) v summ 105 zL

a 5 sud piva (po 10 zl. 20 kr.) v summ 51 zl. 40 kr. k vy-
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držováuí 3 professorii na latinských školách, kterViu též dobro-

dinci msta Pardubic darovali roní úroky z jistiny 2000 zl.

vynášející 80 zL, k emuž i obec msta Pardubic pidala ron
na hotov^-ch penzích 54 zl. a 10 sudu piva (po 10 zl. 20 kr.)

v summ 103 zl. 20 kr.*)

K. 1786. dne 26. záí klášter byl zrušen a z nho 14 knzi
s roní pensí po 200 zl. do jinVch klášter minoritskfch pe-
loženo. Klášterní stavení odevzdáno bylo hned k potebám
c. k. vojska a kostel sv. Bartolomje stal se farním. Jmní pak

kláštera pipadlo fondu náboženskému, totiž

:

na jistinách vlastních 4945 zl.

na jistinách fundaních 8680 zl.

na hotových penzích 2 zl. 23 kr.

na pohledalostech 137 zl. 37 kr.

na statcích (dvorec s poli a loukou) odhadnutých za 2955 zl. — kr.

zsí vci movité prodané 518 zl. 30 kr.

-za dobytek prodaný 205 zl. — kr.

za zásoby prodané 12 zl. 3 kr.

Z8L oltáe a vci kostelní prodané 1008 zl. 26 kr.

Úhrnem . . . 18465 zl. 59 kr.

Po odetení dluh kláštera . . . 1116zL51kr.

odevzdáno fondu . . . 17349 zl. 8 kr.

K tomu pipadlo fondu také stíbro 37 liber a 1 lot klá-

šteru a kostelu náležející, kteréž po zrušení kláštera do Prahy

bylo dodáno. (Arch. místodržit. 145/30.)

66. Klášter Paulán (Patres Minimi ordinis St. Franci sci

de Paula) u sv. Trojice ve vsi Kláštee u Nové Bystice
(Kloster, kr. Budj.), r. 1501. od Konráda Krajíe z Krajku

založený, již r. 1533. dne 22. ervence od utrakvist byl zpu-

stošen, pi emž pes 40 mnich o život pišlo. Teprve r. 1697.

opraven byl klášter s kostelem sv. Trojice od Adama hrabte

Slavaiy a s cis. potvrzením pro šest mnich nadán tak, že

z panství bystického dávati se jim mlo ron 15 kop kapru,

5 kop štik, 75 sud piva jemenového, 20 sud vína, 30 mr
pražských žita, 4 míry jemene, 5 mr hrachu, 150 liber oleje

*) Z tohoto nadání pro školy latinské v Pardubicích vydržováni byli

po zrušení kláštera duchovní uitelé školy normální. (Arch. místodrž. 145/30.)
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olivového, 100 liber svíek, sukna na obleky 5 kus po 80

loktech, plátna 2 kusy po 30 loktech, ubrusíi 2 kusy po HO loktech,

stevíc 30 pár a díví dle poteby. — R. 1785. od císae

Josefa 11. zrušen byl klášter a v stavení jeho. fondu nábožen-

skému pipadlém a na 1010 zl. 24 kr. odhadnutém, umístna
jest fara nov zízená, pak škola a byty pro vrchnostenské

hutníky a uhlíe. (D. Z. kvat. 468, E. 25 & 634, K 30.) Kostel,

jehož stavení odhadnuto bylo za 820 zl., stal se farním. —
Fondu náboženskému pipadla jistina fundacni na vydrzovárií

stavení klášterního a kostela 2000 zl.^ která klášteru i s de-

putátem vyteném na panství bystickém byla pojištna. (D. Z.

845, O. 25.) Mimo to odevzdány byly fondu náboženskému

jistiny fundaní (32 fundac na mše) v jedné summ 16.179 zl.

rÝn. obnášející jakož i na hotových penzích 308 zl. 19 kr.,

mezi nimiž bylo za prodané náadí 144 zl. 44 kr. ; na jistinách

nezúroených 1028 zl. ; z pozemk klášterních roní výnos

185 zl. 58^4 kr. ; pak pipadlo fondu stíbro kostelní 28 liber

24 loty 378 kv. ; nádobí cínové, mdné a nábytek kláštera

v odhadní summ 255 zl. 52 ^^^ kr. ; zásoby odhadnuté za 31 zl.

41 kr. (Arch. místodrž. 145/42.) Za doteny deputát, r. 1788.

odhadnutý za 24.947 zl. 55 kr. (dle roní ceny 997 zl. 55 kr. rýn.),

zavázal se držitel panství bystického r. 1861. odvádti ron
8g2 zl, 50 kr. r. . k fondu náboženskému. (D. Z. B. IX. fol. 5.)

— Yeškeré jmní kláštera obnášelo dle inventáe (r. 1785.)

v jedné summ 46.198 zl. 1^2 kr. a po srážce dluh 554 zl.

1774 k^'- zbylo pro fond náboženský 45.643 zl. 4474 ^^^ ^ ^^^

však placena býti mla pense pro 8 knzi z kláštera toho pro-

puštných. (Arch. místodrž. 145/42.)

67. Klášter Paulán v Starém mst praž-

ském s kostelem u sv. Salvátora, jenž r. 1611.— 1614.

od nmeckých luterán byl vystavn a po vypovzení jich ze

zem i s domem k nmu náležejícím dne 13. ledna r. 1625.

odevzdán Paulánm, jimž po píchodu jejich do Prahy dle

cis. naízení z dne 29. íjna r. 1624. zatím postoupen byl

kostel sv. Stepána ve zdi v Starém mst s domem k nmu
náležejícím. Y kostele sv. Salvátora, který s domem doteným
a vším píslušenstvím císa listem daným dne 15. února

r. 1626. Paulánm daroval, zízen byl roku 1629. velkým
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nákladem hlavní oltá od Maximiliana hrabte z Waldšteina.

Pi vpádu saskéiii r. 1631. odat byl kostel sv. Salvátora od

kazatel evangelických Paulánm, jímž za to dne 31. prosince

t. r. odevzdána byla koUej jesuitská u sv. Klimenta. Avšak

již dne 24. kvtna r. 1632. po vypuzení Sasík z Prahy na-

vrátili se Pauláni do svého kláštera u sv. Salvátora, mezi tím

od evangelík dostavného. K rozšíení kláštera koupili Pauláni

r. 1684. dm, prvé »Pecelovský«, potom »Straubv« eený,
za 4000 zl. rýn. zvlášt pispním hrabat Bernarda z ]\lartinic

a Alberta Maximiliana Defoursa. Potom dne 21. ervna r. 1689.

znieno požárem, v Starém mst pražském od francouzských

pali založeným, též západní a jižní kídlo kláštera i ás
kostela, zvlášt všecky ti vže. Skoda klášteru tím spsobená

dílem nahrazena byla vydatnou podporou, od etných dobro-

dinc Paulánm udlenou, takže znenáhla stavení klášterní a

jednu vž opt pivésti mohli do stavu pedešlého. (Hammer-

schmid I. c. pag. 662.)

Klášteru pak dostalo se také od mnohých píznivc

znaných nadání na nist\ z nichž jenom nkterá jvytkneme,

^totiž; R. 1663. od Alberta Maximiliana hrabte Defoursa

10.000 zl. pojištných na panství rohoseckém za In^obku

Todinou u sv. Salvátora a za 12 mší ron (D. Z. 267, D. 8.)

:

— r. 1682. od vdovy Mechtildy hrabnky Pachtové 1500 zl.

(D. Z. 533, D. 16.); r. 1695. od kanovníka královéhradeckého

Rudolfa de Gortzer 3000 zl.; — i'. 1716. od Anny Teresie

hrabnky Kinské z Ychynic 1000 zl. ;
— r. 1723. od Marie

Rosiny Povolilové 2200 zl. (D. Z. 358, P. 24); r. 1728. od

Františka Pavla Haranta sv. p. z Polžic 3000 zl. rýn. (D. Z.

471, A. 21); — r. 1747. od hrabnky Anny Kateiny z Wald-

šteina 5000 zl. rýn. {D. Z. 473. (x. 29); r. 1762. od vdovy

Františky Rosalie Bekové 1000 zl. rýn. (D. Z. 475, H. 21.):

1". 1769. od vdovy Marie Teresie hrabnky z Gole 1000 zl.

rýn. (D. Z. 476, E. 2.); r. 1768. od sleny Marie Anny
Pachtové sv. p. z Rájová 1200 zi. rýn. (D. Z. 476, M. 6.)

K tomu r. 1733. od Isabelly Karoliny baronky Blankovské

1000 zl. (D. Z. 362, C. 5.); r. 1734. od Františka Karla Pe-

€elia z Adlersheimu 1000 zl. (D. Z. 363, E. 20.): r. 1746. od

JVIarie Anny z Peterswaldu, roz. hrabnky z Xostic 4000 zl.
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(D. Z. 370, D. 6.): r. 1758. od Alexandra Františka hrabte

z Grysbeku 1500 zl. ; r. 1759. od Františka Xav. z Kunic

1000 zl. a od Františka Adama hrabte z Trautmannsdorfu

1000 zl.; r. 1762. od Polyxeny Vítekové 1000 zl. a od Marie

Antonie Kriegelsteinové z Sternfeldu 1000 zl. (D. Z. 377, L. 22

& M. 4.) — Tato a mnohá jiná nadání pi kláštee sv. Salvátora

od r. 1637.— 1775. na 4784 mše zádušní založená obnášela

v jedné summ 70.431 zl. 15 kr. jistin. (D. Z. 239, A. 1.)

Dekretem dvorním z dne 13. prosince r. 1784. zrušen byl

klášter u sv. Salvátora, z nhož již ped tím 21 Paulán pe-

sídleno bylo do prázdného kláštera Cyriak, který dne 29. kvtna

r. 1785. též opustiti musili. (D. Z. 574, C. 14.) Jmní jejich

pipadlo fondu náboženskému, totiž:

a) Jistiny na mše svrchu yjígqwq 70.431 zl., kteréž

dle zprávy c. k. útárny obnášely 72.773 zl. 25 kr. (Arch.

místodrž. 145/10.)

b) Ostatní dchody kláštera^) na jistiny uvedené 16.873 zl.

20 kr. (D. Z. 239, A. 70; 660, D. 22.)

c) Za vci kostelní 8665 zl. 2 kr.; tedy v jedné summ
na penzích 95.969 zl. 37 kr.

Klášterní stavení (k nmuž náležel pední díl, totiž dm
eený Pecelovský, pod jurisdikcí msta Prahy náležející,

r. 1836. za 9600 zl. stíbra odhadnutý
;
pak druhý díl deskami

zemskými se ídící, totiž klášter s kostelem a dvma dvory

(nyní . p. 930-1., za 10.800 zl. stíbra odhadnutý), postoupeno

bylo vedle cis. resoluce r. 1796. pražskému c. k, ítadu tnin-

covnímu^ jemuž pak r. 1837. bylo prodáno za 16.570 zl. 30 kr.

Tíd. ísla. (D. Z. 1228, C. 7 & 1223, F. 25.) — Kostel však

Tedle cis. resoluce z dne 2. ervna r. 1863. postoupen byl

r. 1865. eské evangelické obci augsb. vyznání od aeraru za

15.000 zl. r. m., a r. 1865. k službám Božím opt jest upraven.

(D. Z. G. XVU. 171. & S. IX. 163.) — Yeškeré jmní kláštera

fondu náboženskému odevzdané obnášelo úhrnem 104.940 zl.

5 kr. ; z toho však placeno býti mlo výslužné 21 eholníkm,

totiž 13 knžím, 2 klerikm, 3 novicm a 3 bratím laikm.

*) K tmto dchodm náležela též fundace hrabte Althana roních

600 zl. rýn. pro vydržování 3 knží z dchod panství Beznice (Priess-

nitz) vycházející. (D. Z. 781, F. 16 p. v.)
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Mezi knžími do stav knzi svtských pistoupivšími byl po-

slední pedstavena kláštera (corrector) spisovatel Fortunat

Durych a spisovatel František Faustin ProcJiázka. jenž byl též

iditelem všech gymnasií v echách.

68. Klášter Paulán v Xové Páce založil r. 1650.

Kudolf sv. p. z Teuffenbachu pi kostele Matky Boží, nad Pákou

stojícím a k tomu úelu rozšíeným, a daroval k nadání jeho

statek Chote a Yaldov, který r. 1644. od konventu Servit

v Kossau ve Vídni za 16.000 zl. rýn. koupil. (D. Z. 261. A. 305.

F. 16.) Po zrušení kláštera r. 17S5. pipadl statek jeho Chotec

a Valdov (kr. Bydžov.) fondu náboženskému, potom r. 1788. za

42.042 zl. 46\'4 kr. odhadnut a r. 1802. od c. k. administrace

spojen byl s Radimí a Peckou v jedno panství, kteréž r. 1821.

prodáno bylo knížeti Trautmannsdorfu. (Yiz klášter Kartouzský

ve Yaldici. — D. Z. 735. K. 30. & 1138. C. 19.) — Taktéž

pipadly fondu náboženskému pozemky kláštera, totiž 14 jiter

74[j^ rolí, 1258[n" zahrad a 15 jiter 1475G'^ les, což všecko

odhadnuto bylo (dle roního píjmu 86 zl. 23 kr.) za 1727 zl.

40 kr. (Arch. místodrž. 145/44.)

Mimo to odevzdány fondu náboženskému jistiny úhrnem

35.470 zl. rýn., mezi nimiž bylo 6300 zl. rýn., které r. 1687.

Isabella hrabnka ze Šternbergu klášteru odkázala (D. Z. 734,

A. 5.): též jistina 10.000 zl. r. 1713. na waldšteinském panství

Blohrade uložená (D. Z. 438, F. 7); pak 1000 zl. r. 1715. na

statku Kaunice u hrabte z Morzina; 1000 zl. rýn. r. 1741.

na panství Brandýse u Trautmannsdorfa (D. Z. 437, E. 3 ^íc

438, F. 9.); 3000 zl. na statek Buky Staré a 1000 zl. na

panství sušické pjených. (D. Z. 439, X. 2; 522, E. 5 a P.

13.) — Konen náleželo k jmní kláštera 544 zl. 28^/^ kr.

na hotových penzích; 6479 zl. zadržalých dchod 1772 zl.

19 kr. na zásobách; 6202 zl. 30 kr. rozliných píjm; 5706 zl.

40 kr. užitku z vinných sklep; 551 zl. 34 kr. za lékárnu;

436 zl. 15 kr. z rozUných píjm roních a 117 zl. 10 kr.

za zbytené stavení hospoíláské. — Dle výkazu c. k. útárny

z dne 16. dubna r. 1788. obnášelo veškeré jmní kláštera

101.050 zl. 3 kr. a po srážce dluhu po 823 zl. 42^2 kr. zbylo

pro fond náboženský 100.226 zl. 20 kr. Z této summy však

platiti se mla roní pense pro 9 knzi z kláštera propušt-
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ných po 300 zl. a pro 1 frátera 150 zl. (Arch. místodrž.

145/44.)

B9. Klášter Paulán v Ob oišti (kr. Beroun.), r. 1675.

založeny na míst tvrze od svtícího biskupa pražského Tomáše

Pesiny z Cechorod, r. 1786. jest zrušen, a propuštno z nho
9 mnich s vV^služným, totiž 8 knzi po 300 zl. a 1 bratr

laik 190 zl. rýn. Y stavení klášterním jest nyní továrna.

Statek Oboisté^ klášteru k fundaci od Pšiny postoupený

(D. Z. 116, F. 5.), pipadl fcndu náboženskému, jemuž r. 1788.

vynášel 1701 zl. 59 kr., potom za 66.488 zl. odhadnutý r. 1789.

prodán byl veejnou dražbou knžn Marii Isabelle KoUoredo

Mansfeldové, roz. hrab. z Mansfeldu, za 53.477 zl. 25 kr. rvu.

a pivtlen panství dobíšskému. Mimo summu trhovou zapla-

titi mla kupující fondu náboženskému za zásoby hospodáské

1895 zl. 21^/4 kr., pak 2417 zl. 10 kr. penz za poddanými

klášteru náležejících. (D. Z. 688, D. 2.) — Fondu nábožen-

skému odevzdány byly též jistiny kil fundacím na ^24. msi

náležející úhrnem 14.300 zl., mezi nimi fundace s jistinou

2000 zl. rýn. od Viléma Oldicha Stely sv. p. z Kokyc r. 1696..

založená. (D. Z. 468, F. 22.) — Konen obdržel fond nábo-

ženský jistiny kláštera vlastní iihrnem 10.750 zL, na hotových

penzích 120 zl. 1 kr., pohledalostí 114 zl. 2472 ^^-^ ^i^o^^^

155 zl. a za zásoby 69 zl. 39
^/^ kr, — Po srážce dluh

500 zl. a nedobytelných 150 zl. zstalo fondu náboženskému

z jmní kláštera oboišského úhrnem 82.649 zl. 1^2 kr., z ehož

však placeno bylo výslužné ron 2740 zl. (Arch. místodrž.

145/77.)

70. Klášter Paulán »u trnácti pomocník
v nouzi« u Tachova založen byl okolo r. 1639. od Jana

Filipa Hausmana z Namedy a Kiolburgu s jistinou 32.000 zl.

Ktomu dostal statek Hals (kr. Plz.), jenž po zrušení kláštera r. 1787.

pipadl fondu náboženskému, k jehož rukoum r. 1788. vynášel

978 zl. 21 kr. a potom r. 1789. prodán jest veejnou dražbou

za 29.300 zl. rýn. hrabti Josefu Mikulášovi z Windischgraetzu,

od nhož jej koupil r. 1797. František Wunderbaldinger za

21.975 zl. (D. Z. 690, H. 2; 738, D. 21.) — Mimo to ode-

vzdány byly dne 26. ervna r. 1787. fondu náboženskému

jistiny klášteru náležející úhrnem 54.940 zl., totiž: 46.010 zl

Bílek : Statky a jmní. j^g
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jistin kláštera vlastních (mezi nimi jistina Husmannova 32.000 zl.)

a 8930 zl. jistin fundaních. k nimž náležela jistina 1200 zl.

rýn., kteron r. 1707. Felicitas Františka paní z Tulmbergu,

roz. z Yrtby, klášteru k fundaci na mše odkázala. (D. Z. 469,

H. 17.) Veškeré jmní tohoto kláštera fondu náboženskému pi-

padlé obnášelo tedy 84.240 zl. r<'n., z ehož však vykázána

byla dle naízení kr. gubernia 27. dubna r. 1787. doživotní

pense pro 9 knží a 1 klerika po 192 zl. a pro 1 frátera

144 zl. ron. (Arch. místodrž. 145/63.)

71. Klášter Praemonstrát v Milevsku r. 1187.

od Jiíka z Milevska byl založen a hojn statky nadán. Nebo
zakladatel daroval klášteru vsi Dobrosovice (Dobrotšice), Milo-

ovice (Mimoovice) a Krejcovice (Krajovice) se vším píslu-

šenstvím, jak je od biskupství pražského r. 1184. výmnou za

své vsi Stranné, Bratejov, Zbudov a Krásná (Chrazna) obdržel

:

též ves evíiochov a díly vesnic Teskolup a Kralup na Za-

tecku, které však klášter r. 1207. s povolením krále Pemysla

Otakara vymnil za ves Týíícajiy, pidav za ní král. komo-

ímu Slávkovi ješt 40 hiven stíbra ryzího. — Brzy potom

koupil klášter od biskupa Daniela ves Sti'aniié, za niž bisku-

povi Ondeji r. 1216. ješt 100 hiven stíbra pidati se za-

vázal, protože biskup Daniel ves tu bez pivolení kapituly

prodal. — R. 1215. postoupil král Pemysl klášteru vsi Bilinu

(Blinu) a Bozetín (Pozetín) s dílem vsi Zbésice (Kdšice),

které již pedtím klášteru v dluhu 60 hiven stíbra zapsal

;

potom r. 1219. daroval tfž král klášteru ves Bojenice^ pedešle

již opatovi za 110 hiven ryzího stíbra zastavenou. — R. 1220.

koupil klášter od Yítka z Pric ves KojetÍ7i ; pak r. 1229. od

rolníku ze vsi Poepice role ii Týncan za 600 denár. R. 1234.

dostal klášter od biskupa pražského Jana ves Hrastice (Chras-

tice) v žup Bechyské ležící za ves svou Horosedly v žup
Bozenské. — R. 1235. prodal král Václav klášteru za 30 hiven

stíbra ddinu ve vsi Mlékojedech, již jeho kojná jménem Xtka

po delší as držela. (Erben, Regesta Boh. 171, 231, 259, 266,

275, 285, 296, 355, 399 a 413.) — R. 1285. dal král Václav

klášteru náhradou za škody v as obléhání hradu Zvíkova mu
spsobené právo své patronátní kostelu sv. Petra a Miku-

láše v Staréri a Novem Kamýku a daroval zárove klášteru
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všecky desátky z obilí od obyvatel Nového Kamýka povinné.

— R. 1288. koupil klášter od probošta vyšehradského dUm
v Starém mst pražském, vedle kostela sv. Ondeje ležící na

gruntech kláštera sv. Jana na Ostrov i s právem patronátním

tohoto kostela klášteru ostrovskému náležející za 32 hiven

ryzího stíbra váhy pražské. Tento dm i s kostelem sv.

Ondeje postoupil klášter r. 1310. Cisterciákum zbraslavským.

(Emler, Regesta II. 585. a 626.) ~ R. 1327. daroval král

Jan klášteru právo patronátní kostela farního v Bechyni. (Emler,

Regesta III. 490.)

Roku 1420. klášter od Husit byl vydrancován a spálen.

Statek milevský pak od krále Signiunda zástavou postoupen byl

Oldichovi z Rožmberka, potom r. 1473. pešel též zástavou na

pány ze Svamberka, jimž r. 1575. za ddictví spupné byl pro-

puštn a od nich r. 1581. Bernardovi Hodjovskému z Hodjova
prodán. Když však Bernard ml. z Hodjova pro úastenství své

ve zpoue r. 1622. statk, svých byl zbaven, udleno bylo Mi-

levsko od cis. Ferdinanda 11. dne 23. ledna 1623. opatu kláštera

strahovského Kašparovi z Questenberka k obnovení kláštera

milevského. Praemonstráti strahovští založili pak r. 1683. v Mi-

levsku pevorství, po jehož zrušení r. 1785. panství milevské

za 420.000 zl. rýn. odhadnuté, k fondu náboženskému bylo ujato,

ale k žádosti Strahov, opata již r. 1786. dle cis. resoluce de-

kretem dvorním z (hie 14. února 1786. opt navráceno jest

klášteru strahovskému, do nhož z pevorství zrušeného 13 knží

s roní pensí po 300 zl. bylo peloženo. Za ponechání statku

Milevského povinen byl klášter strahovský z výnosu roního

téhož statku, po srážce dluhv a suramy k vydržování dotených

13 knží potebné, roní pebytek 3029 zl. 16 kr."^) odvádti

fondu náboženskému. Témuž fondu pipadlo také stíbro kostela

íi pevorství milevského. (D. Z. 18, O. 15; 467, C. 25; 549,

F. 23. — Arch. místodrž. 145 41.)

72. Klášter Praemonstrátek (Panen ádu sv. Norberta)

v Doksanecli, r. 1143. od krále Vladislava II. a jeho man-

želky Gertru dy byl založen a bohat nadán. Nebo král Yladi-

*) Dle desetiletého prmru byl roní výnos statku milevského

18.463 zl. 28 kr.. výdaje však obnášely 15,436 zl. 12 kr., takže roní
pebytek se páil na 8029 zl. 16 kr. (Arch. místodrž. 145/41.)

18*
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slav daroval klášteru, kter^'' pod správou zvláštního probošta

klášteru strahovskému byl podízen, vsi: Doksany^ Múry, Ro-

haice (Rohace), Chvali?i, Liboténice (Lubotinice) díl s pívozem,

Dtisníky (polovice), Olesek (Oleško, Yolešek) s Borem, Chdo-
lazy (Chodolazj), Chotésov, Zálezly s právem lovení lososu,

Palec (Palic), Hostinice (Hostimice), Skalice^ Ledcice s lesem

a v žup Sedlické (Sedlišské) Újezd een\'^ Velichov. Mimo to

dáváno bfti mlo klášteru z král. mincovny každou sobotu po

dvou stech denár, kterouž summu syn Vladislavv, král

Otakar, r. 1226. na tyry sta denár zv<'šil. Tn^^ž král Otakar

povfšil ves klášterní Múry na mstys, udliv jí právo nmecké,

osvobodil klášterní statky od všech kontribucí, plat a jiných

povinností a daroval klášteru Nazblaz (?) ddiny v Klobúkách

a role na jedno popluží v Bousovicích (Bušovicích), konen
osvobodil klášter od cla na Labi a Ohi. Zárove darovali klá-

šteru kníže Fridrich, bratr krále Otakara, líjezd Kotviti (Kotvína);

iijec Otakara kníže Henrych s manželkou Markétou Újezd Zbýnice

(Sbuinic, Sbuncz); biskup kníže Henrych \q^ Kolovec: královna

Judita, matka krále Otakara, ves Behory (Behoryje) a pl vsi

Kochova ; císa Fridrich k žádosti knížete Fridricha postoupil

klášteru statek Vojkovice s leseut v žup Sedlecké (Sedhšt^

Zedlisch) ležící; biskup pražský Daniel daroval klášteru Újezd

Oslov (Ozlov, Oztlov. snad Oihov) a ves Chýnovice {Q;\\j\\ÍQQ)y

za kteréž král Otakar klášteru smnou postoupil Pétipsy^ Lito-

tnéice, vsi celé Tebusice, Lenesice a Libédice, pak ve Veltru-

sích (Telprdech) 10 usedlých a role na dv popluží. Také dostal

klášter od mnohých šlechtic, zvlášt z rodu Yršovc, darem

vsi : Ledvice, Srbice^ Mnétés (ti usedlé), Vráskov (díl), Krab-

cice^ Braiiy^ Rochov^ Klicín, Détany^ Zivanice^ Lohytiice,

Véšany^ Bezno^ Basté a polovici Vojnic, jichž druhou polovici

pikoupil klášter za 50 hiven stíbra. K tomu obdržel klášter

výmnou díl statku Martiíiévsi za ves Xmice nad Vltavou,

též díly vsí Vrbicati a Zaksova {Jakubova) za ves Ledvice

a za 22 hiven stíbra. Konen koupil klášter vsi: Libocany

(díl) za 20 hiven; Orasin (Krašín) za 22 hiven, Busovice

(díl) za 22 hiven ; Kravae za 65 hiven ; Vitoslavice (Vrcho-

slavice. díl) za 36 hiven; Pirkoi' (Perkov, díl) za 22 hiven

stíbra. (Dle listu krále Otakara roku 1226. Erben, Eegesta

Boh. 325.)
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K. 1232. udlil král Václav klášteru povolení k založení

svobodného msta v míst Kimingberku (Konigsberg, Kinsperk),

a r. 1249. též mnolifch svobod, práv a výsad. (Erben, Regest.

370 & 573.) R. 1234. vysadil král Václav statky kláštera

doksanského v Loketsku, totiž ves Jakubov^ nmeckým právem
zákupním a pisoudil klášteru též ti lány pozemku v též vsi

ležící. (Erben, Regesta I. 395.)

R. 1273. dne 15. kvtna potvrdil papež eho X. klášteru

jeho v;ý"sady a statky, totiž : vsi Doksany, Múry, Palec, Chvalin,

Rohatec, Olešek, Chotjovice (Choovice) s kostelem, Libotnice,

Kotvin, Nunice (Nuniky). obojí Kopisty, Dušníky, Martinova-

ves (Martinves), Vraškov, Leiiešice s kostelem, Krabice, Vel-

trusy s kostelem, Kliín, Chýnovice, Chotšov, ernovice, Vrbi-

any, Vojnice, Brany, Bušovice (Buškovice), Chorušice, Zalezly,

Hostimice, Srbice s kostelem, Kolovec a Kravae s trhem; též

vsi Johannesdorf (Janesdorf, Janov), Hermansdorf, Palic, Veli-

chov, Jakubov, Petrovice (Petersdorf), Leopoldsdorf, Vojkovice,

Damice (Damnice), Schonwald a Permesgrún se vším píslu-

šenstvím; konen ves Zbýnic-e (Sbuinic) s kostelem. (Emler,

Regesta 11. 333.)

R. 1282. koupil klášter ves Johnsdorf (Johansdorf)

u msta Kravae ležící od Bohuslava z Žernosek za 50 hiven

stíbra váhy litomické. (Emler, Regesta II. 548.)

R. 1290. postoupil klášter s povolením krále Václava ves-

nice své Radostice (Radostovice), Pestanice^ Drouchavec a Konin

Bohuslavovi z Budtic výmnou za jeho statek Dolany. (Emler,

Regesta 11. 644.)

R. 1291. odevzdal Závis purkrab z Housky klášteru právo

své patronátní ve vsích Paleci a v druhé Palici (nad potokem

Plounicí ležící), též v Sloupne^ Bélé a Grunlasu (Gríinlins),

klášteru již náležejících, za 24 hiven stíbra. (Emler, Regesta

n. 665.)

R. 1328. pronajal klášter ves svou Ledice za roní

plat 20 hiven gr. praž. (64 groš na hivnu kladouc) a 200

korc obilí, totiž pšenice, žita, jemene a ovsa po 25 korcích.

(Emler, Regesta III. 581.)

R. 1336. dal král Jan klášteru vsi Kmetin aves a er-
n u c e výmnou za klášterní Újezd Velichov a hrad Hauenstein^
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též osTobodil dotené vsi od všech poplatku za 336 kop gr.

(Eeliquiae tabularum I. 406; Emler, Eegesta IV. 111.)

R. 1336. postoupil klášter Jaroslavovi ze Skoic ves trhovou

Kolovec a vsi Srbice a Tisovice k ní náležející na as jeho

života za roní plat 40 kop. gr. pražských. (Emler, RegestalA".

139.) — R. 1341. pronajal klášter vdov po Bohuši z Roža-
lovic Lukard na as jejího života vsi Palic (Peleš) a Brany
za 300 kop gr. praž. (Emler, Regesta lY. 380.)

R. 1421. klášter b}^! vypálen a zbaven mnohých statk,

z nichž nkteré r. 1436. od císae Sigmunda obci litomické

a jiným byly zapsány. Y pozdjších letech klášter opt byl vy-

stavn, pikoupil k panství doksanskému od r. 1629.— 1658.

nkolik statk, které pi témž panství nížeji jsou vyteny; mimo

to koupil r. 1683. diwi y,PetHn^^ eený se zahradou, vinicí

a domkem na Újezde v Praze od konventu kláštera benediktin-

ského v Bevnov za 7000 zl. rýn., který však r. 1691. zase

prodal za 6000 zl. rýn. Janu z Lauterbargu. (D. Z. 396, H. 8.

& 401, R. 11.) Konen získal koupí r. 1757. statek Sázené;

avšak r. 1782. v msíci beznu byl zrušen a jmní jeho ujato

k ruce fondu náboženského, z nhož placeno bylo výslužné

proboštovi denn po 2 zL, pevorce po 1 zl. a ostatním jeptiškám

(jichž bylo asi 40) po 72 ^1. rýn. Mimo to vykázáno bylo jep-

tiškám do stavu svtského pestoupivším po 100 zl. k zaízení

šatstva svtského. (Arch. místodrž. 145/21— 12.)

K statkm klásteí^a doksanského náleželo :

a) Panství D o k s a n y, pak statek Bezno Malé (Klein-

Priesen, kr. Litom,), k nmuž klášter pikoupil: r. 1629. dvr
pophizni ve vsi Branech^ Yojtchu Kyšperskému z Yesovic

konfiskovaný, za 2044 kop. míš. (D. Z. 397, F. 14); r. 1679.

statek edhos (kr. Sla.) od Matyáše Leopolda ryt. z Rosen-

feldu za 24.500 zl. rýn. (D. Z. 394, J. 11.); r. 1687 statek

Broc7io (kr. Litom.) od Gottfrida Constant. Ratzenberga z Ratzen-

bergu za 39.000 zl. rýn. (D. Z. 399, H. 20.): r. 1658. stateek

Dusniky (kr. Sla.) od Doroty Ludmily Smrkové, roz. Netvorské

z Bezí, za 2200 zl. rýn. (D. Z. 312, D. 4.). Tyto statky, r. 1788.

k rukoum fondu náboženského 21.616 zl. 14 kr. vynášející,

koupil r. 1798. c. k. podplukovník Jakub sv. p. z Wimmer za

470.000 zl. rýn. (D. Z. 735, K. 24. & 773, A. 22.) Staveni
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klášterní v Doksanech pestavno pak na zámek, a kostel klá-

šterní stal se farním. — Wimmer prodal r. 1806. panství Dok-

sariy a statek Bezno Malé (I. díl) Janu Antonínu Lexovi

z Ahrenthalu za 880.000 zl. v. . (D. Z. 882, G. 9.), a r. 180:-3.

statek Brocno (jinak drulif dí! statku Bezna Malého) Jakubovi

Yeithovi za 100.000 zl. (I). Z. 874, K. 23.).

b) Statek Sázené (Sazena, kr. Rakon.), který klášter

r. 1757. od ústavu šlechtien v Novém mst pražském koupil

s Kamenicí za 65.000 zl. rýn. (D. Z. 592, K. 19.), prodán byl

r. 1787. knížeti Františku Oldichovi Kinskému z Vchynic ve-

ejnou dražbou za 61.500 zl. rýn. (D. Z. S. II. 21.— 606, J. 29

)

<;>) Mlýn lodní k panství doksanskému náležející, za

3250 zl. odhadnutý, postoupen byl za 1850 zl. k pevnosti tere-

zínské. (Arch. místodrž. 145— 21/10.)

Mimo statky vytené pipadly fondu náboženskému j i-

stiny klášteru náležející, úhrnem 103.600 zl., z nichž uloženo

bylo: 1000 zl. rýn. r. 1723. na statku Skalkách (D. Z. 337,

F. 28.); 13.000 zl. rýn. r. 1715. a 1728. na panství želeském

knížete z Lobkovic (D. Z. 234, C. 11; 355, D. 16 a K 5.);

9000 zl. rýn. r. 1736. na panství lipnickém (D. Z. 432. A. 1.);

4600 zl. rýn. r. 1736. na panství Sternbergu (D. Z. 432, D. 22.)

;

14.000 zl. rýn. r. 1731. na statku Blšanech (D. Z. 352, G. 24.);

23.000 zl. rýn. r. 1746. na panství lobkovickém Bilín (D. Z.

447, G. 11, 12, 13, 15 a 18.); 16.000 zl. rýn. r. 1752. na

panství Jablonném (D. Z. 448, A. 15 & L. 13.); 2000 zl. rýn.

r. 1756. na statku dobravickém (D. Z. 526, E. 7.); 11.000 zl.

rýn. r. 1760. na statku Hostinném (D. Z. 523, B. 27 a 28.);

4000 zl. na statku Hetov, 3000 zl. u msta Budyni a 3000 zl.

u kláštera zbraslavského. (Arch. místodrž. 145— 21/10.) — Tyto

jistiny jakož i 18.923 zl. 4 kr. rýn. na hotových penzích

a znané množství stkvost klášterních a kostelních, potom

3559 zl. 24^/4 kr. za prodané náadí a svršky odevzdány byly

od krajského úadu rakovnického dne 30. bezna r. 1782.

a 22. ledna 1783. c. k. komornímu úadu bernímu. Z veškerého

jmní kláštera doksanského zstalo fondu náboženskému po

srážce dluhu 12.563 zl. 15 kr. úhrnem 646.869 zl. 13 kr., ne-

poítajíc v to stkvosty kláštera. (Arch. místodrž. 145/21— 10.)

f 73. Klášter Praemonstrátek (Panen ádu sv. Nor-
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berta) v Chot sov, okolo r. 1200. založen pod zvláštním pro-

boštem z kláštera strahovského a bohat nadán od velmože

Hroznatý^ jenž ped tím také klášter teplskf vystavl za ná-

])radu nevyplnného slibu, že se v kižáckém tažení do Svaté

zem úastní. Statky klášterské rozmnoženy byly znan v ná

sledujícím ase. Jmenovit dostal klášter r. 1213. darem ves

Uherce ; r. 1325. potvrdil mu král Václav ddiny eené kladské

ve vsi Stodé více než sto jiter obsahující jakož i ddiny ve vsi

Hoikovicích i r. 1238. koupil klášter od probošta mlnického

s povolením krále Václava vsi Trnovoii (Tu7'ov), obojí Cernotín

a vrch V7'abinu s lesem za 300 hiven stíbra; r. 1242. dostal

klášter od krále Václava náhradou za 100 hiven ryzího stíbra

vsi Dýsinu a Chrasty též r. 1248. vsi Lelovo a Stelíce ; r. 1247.

koupil klášter díl vsi Kosetic za 20 hiven stíbra od kláštera

kladrubského, a od téhož r. 1250. díl vsi Lazan za 85 hiven

ryzího stíbra. (Erben, Regest. Boh. 251, 410, 419, 435, 504,

519, 553, 564 a 584.). K. 1253. koupil klášter od Johannitu

vsi Pehejsov a obojí Sekyaiiy za 1000 hiven. (Emler, Re-

gesta IV. 716.). — Téhož roku potvrdil král Otakar klášteru

vsi Újezdec a Zbuch^ od krále Václava mu darované. (Emler,

Regesta 11. 5.). — R. 1271. daroval Vitlo ze Stakova klášteru

vsi Stakov a Ohucov. (Emler, Regesta II. 304 & IV. 730. i.

R. 1272. pijal papež eho X. listem z dne 13. kvtna

klášter chotšovskÝ do své ochrany a potvrdil mu zárove

všecky statky jeho, totiž : ves Chotésov, mstys Mantov, ves

trhovou (mstys) Dobany s kostely sv. Víta a sv. Mikuláše

i s jejich píslušenstvím; vsi Vstis^ Losinu^ obojí Cernotín,

Laza7iy, Peíín^ Ohucov a Jucharce ; ves Stakov s kostelem

sv. Jakuba, s tržištm a jiným píslušenstvím ; vsi Cícov, Ho-

lísov^ Híiidovice (Hnidousy), Stelíce^ Lelovo^ Stod, Lísov^ Bítov,

obojí Sekyaiiy s kaplí sv. Haštala, Pehejsov, Záluží, Katovice^

dvojí Sedlec (Sedlce), Hoíkovice^ Týnec^ Zbuch^ Ujezdec^ Uherce.

Nýany, Leví (Levín), Ojprníce, Janov (Janovi) a Trnovou

se vším píslušenstvím ; též kostel sv. Vav^tnce v Plzní^ na

vrchu ležící, s kostely a kaplemi k nmu náležejícími, totiž

sv. Jana. sv. Marie, sv. Petra, sv. Martina, sv. Kíže a sv. Václava

s jejich píslušenstvím; kostel sv. Blažeje v Krabosové (Kvíí\)o<ío\)\

k tomu roní plat}' v mst Plzní^ v Stíbe a v Domažlicích^
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desátky v kraji Plzeském; clo ve vsi Domažlicích (Doma-

žlikácli), v Sáhlavech^ v Sedleci a v Libakonicích
; dva usedlé

ve Vodoh'tecJL\ v Tetín kaple sv. Michala a sv. Ludmily;

ves Hrušovany s kaplí sv. (xottharda, ves Prachovou s kostelem

sv. Mikuláše, vsi Trnovou^ Vruúce^ Svaenice a Luthochonice

(Litochovice?) se vším píslušenstvím. (Emler, Regesta 11. 312.)

R. 1272. nechtl probošt a konvent kláštera chotšovského

podrobiti se výroku biskupa ezenského v rozepi své s klášterem

Magdalének v Dobanech, protože dotený biskup byl ustanoven

za ochránce klášteru Magdalének v íši Nmecké, Cechy vsak

ze nenáležejí k isi této^ nýbrž ze jsou samy o sobe zvláštním

královstvím. (Emler, Regesta II. 320.)

R. 1274. povolil falckrab rýnskf Henrich, vévoda bavorský,

klášteru chotšovskému, aby pod jeho ochranou u jeho msta
v Chambe jednou za rok bráti mohl dv st velk3^ch beek
soli pro dm svj beze všeho cla a mtta. (Emler, Regesta II. 355.)

— R. 1282. koupil klášter chotšovskf za 70 hiven stíbra

právo patronátní a statky kostel sv. Víta a Mikuláše v Do-

banech.^ náležející tamjšímu konventu Magdalének, jenž pro

nemravný a prostopášný život sester tam se nacházejících k žá-

dosti pevorky konventu Magdalének u sv. Havla v Praze od

generála téhož ádu v Brodnici (Strassburg) byl zrušen.*) R. 1284.

dostal klášter chotšovsk5^ smnou za ves svou Ovenec a za

50 hiven stíbra od krále Yáclava ves Hradec se vším pí-

slašenstvím. (Emler, Regesta II. 570.) — R. 1288. daroval král

Yáclav klášteru ves Podol a role v Tetíné, potom postoupil

klášteru k jeho kostelm sv. Michala a sv. Ludmily v Tetín

les svj u Tetína ležící k užívání tak, aby z nho díví suché

i stavební pro domy klášterní i pro chudé v Tetín a Podole

potebné se bralo, zv však pro honby královské se chránila

a opatrovala. (Emler, Regesta 11. 619 a 625.) — R. 1293.

daroval probošt vyšehradský Jan klášteru mlýn svj ležící

u dvora klášterního na Újezd pod vrchem Petínem náhradou

za to, že mu klášter dotený dvr na as života jeho k užívání

postoupil. (Emler, Reg. II. 698.) — R. 1297. osvobodil král

*) Sorores Magdale?iitae in civitate Doban quotidianis gaudebant nupíiis

ét coelesti sponso postposito 77iatrijno7iia passhn contrahebant scelerata. (Emler,

Regesta II. 554.)
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Yáclav klášter chotšovský a jeho lid poddanV' od soudu kraje

Plzeského, takže jenom k soudu pražskému mli bÝti pohnáni.

(Emler, Keg\ II. 760.) — R. 1298. postoupil a daroval král

Yáclav klášteru právo patronátní kostela sv. Yavince ve vsi

Hradci se tymi usedlými tamže a se vsí Popovem^ jak to

k témuž kostelu náleželo. (Emler, Regesta II. 777.) — R 1299.

obdržel klášter ves Touskov se vším píslušenstvím od Hart-

mana z Touškova a jeho manželky, jimž za to postoupil ddiné
ves svou Piitice (snad A^rutice neb Petín) a k tomu ješt vsi

své Stakov^ Holisov a Ohucov k užívání až do jejich smrti.

(Emler, Regesta II. 644 & 1205.) — R. 1315. s povolením krále

Jana stala se ves klášterní Stod místem trhovým (mstvsem),

v nmž se odbývati ml týdní trh každou sobotu. (Emler^

Regesta III. 107.) — R. 1320. koupil klášter od Tobiáše z Boru

vsi Lhotu (Elhot) a Vacov
;

pak r. 1324. od bratí z Radina

tvrz, dvr a ddinu ve vsi LiUné. (Emler, Reg. III. 268

;

a lY. 788.) R. 1325. potvrdil král Jan klášteru ves Zerovice^

kterou klášter od krále Yáclava za vsi Stahlavy a Sedlice

(Sedlec) mstu Nové Plzni postoupené výmnou obdržel ; potom

vsi Lhotu, Komoiov^ Újezd a Lestinu (Lešany), které probošt

kláštera koupil. (Emler, Regesta III. 425 a 426.) — R. 1326.

koupil klášter od Yiléma z Boru a Oldicha z Potenšteina les

a dvr Stasov za 78 hiven gr. praž., potom r. 1328. ves Lhotu

od kláštera kladrubského za 36 kop gr. praž. (Emler, Reg. III.

457 & 578.) R. 1339. koupil klášter od Sezimy z Dolan ves

Kšenice (Kenice) s tvj-zí a vším píslušenstvím za 330 kop gr.

praž.; potom mlýri v téže vsi od Oty z Bikova. (Emler, Re-

gesta lY. 254, 268 & 290.) R. 1343. koupil klášter od Protivy

ze Šlo víc ves Slovice se vším píslušenstvím za 790 kop gr.

praž. (Emler, Regesta lY. 482.)

A tak získal klášter chotšovský pemnohých statk, k nimž

r. 1367. náleželo: d) Panství chotéšovské s 3 msteky a 49

vesnicemi, v nichž bylo 1215 usedlých, kteí ze 773 lán klá-

šteru mimo roboty ron odvádli 730 kop 27 gr. eských

úrok, pak 672 mr žita, 1679 m. ovsa, 628 m. jemene, 145 m
pšenice, 145 m. hrachu, 60 korc máku, 13.263 vajec, 1473

kuat, 552 sýr, 40
'/o soudk soli a 20472 o^dáí lenu. —

b) Statek Encovany s 129 osedlými v 7 vesnicích, kteí z 75^2
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lánu platili ron 80 kop 20 gr. esk. úrok. (Emler, Deset

Urbáu.)

K. 1421. klášter od Zižky byl dobyt a osazen. Potom
nkteré vsi klášteru byly odaty a od císae Sigmunda jiným

zapsány, zejména r. I-IS-I. Zdekovi Drštkovi statek Touskov

(Hartinaniiv). Brzy však po válkách husitských navi^áceny byly

vesnice odcizené klášteru, jenž r. 1563. statek Encovany prodal

Osvaldu z Šenfeldu za 8750 kop esk. (D. Z. 56, E. 29.)

R. 1677. koupil klášter statek Pestavlky (kr. Plze.) od

Jana Josefa sv. p. z jezda za 20.800 zl. rýn. (D. Z. 393,

D. 4.); potom r. 1682. statek Blatnice od Anny Ludmily Bro-

mové, roz. z ían, za 8000 zl. rýn. (D. Z. 397, K. 1.) R. 1731..

postoupila Anna Trautenthalová klášteru stateek Nový dvr
v dluhu 4464 zl. rýn. (D. Z. 349, J. 2.)

R. 1782. dne 22. bezna klášter byl zrušen a po pti

msících propuštno bylo z nho 8 Praemonstrátu, mezi nimi

opat (probošt) kláštera P. Pavel Novák, kteí mli správu jmní
a statk kláštera a kostela sv. Yáclava i sv, Kíže na vrchu

»Yrabina« eeném, pak 44 panny klášterní. Yýslužného vy-

kázáno bylo denn opatovi po 2 zl., 7 Praemonstrátm po 40 kr.,

pevorce po 1 zl. a ostatním jeptiškám po 30 kr. (^o zl.) rýn;

k tomu dáno dle dekretu dvorního ze dne 12. Kvtna r. 1782.

všem jeptiškám do stavu, svtského pestoupivším k zaízení

šatstva svtského po 100 zl. rýn. úhrnem 4400 zl. (Arch.

místodrž. 145— 21/11.) Panství chotésovské se statky Pesta-

vlky a Blatnicí ujato bylo k ruce fondu náboženského, jemuž

r. 1788. vynášelo 33.547 zl. 24 kr., a teprv r. 1822. prodáno

jest za 1,089.200 zl. st. knížeti Karlu Alexandru z Ihurn a

Taxis, (D. Z. 735, K. 30 & 1051, M. 11.) — Mimo to pi-

padly fondu náboženskému jistiny klášteru chotšovskému nále-

žející, úhrnem 62.660 zl. rýn., z nichž bylo uloženo 12.500 zl.

rýn. r. 1722., 1726. a 1727. na statku štchovickém (D. Z.

339, H. 14 a 16; 343, C. 27.); 11.000 zl. rýn. r. 1728. na

statku Tisové (D. Z. 343, B. 26.); 7660 zl. 26 kr. na statku

Lhotce (Yogelsangi a r. 1783. na statku Tisové (D. Z. 573.

L. 26.); 10.500 zl. r. 1728. na statku Lukavici dolní (D. Z.

523, L. 25 a 27; C. 13 a 15.); 2000 zl. rýn. r. 1739. na statku

Lešanech (D. Z. 525, K. 7.); jistina 6000 zl. rýn. na panství
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Yinori r. 1783. od král. prokurátora vypovzená (D. Z. 663,

L 25: 734, A. 9.); jistiny 11000 zl. s úroky zadržalfmi

2094 zl. na jmní hrabte z Trautmannsdorfa r. 1740. vzící

(D. Z. 511, L. 21 a 23.); pak jistina 2000 zl. na panství ma-

lešickém. (D. Z. 444, E. 28.) — Z tchto jistin odvedeno bylo

dne 25. ervence r. 1782. od krajského úadu plzeského c. k.

komornímu úadu bernímu 54.657 zl. 26 ^/^ kr., zárove též

19.476 zl. 1^/4 kr. hotových penz a všecky stkvosty klášterní

a kostelní. Tyto stkvosty nepoítajíc, vyneslo veškeré jmní

kláštera chotšovského po srážce dluh 54.014 zl. 31 ^/^ kr.

fondu náboženskému úhrnem 1,117.321 zl. 20 kr. (Arch.

místodrž. 145—21/11.)

74. Klášter Ser vitu (služebník Panny Marie) s ko-

stelem Zvstování Panny Marie z> Slupech v Novém mésté

pražském na Trávníku blíž potoka Botie, od Karla lY.

T. 1360. byl založen a vystavn. Bouí husitskou r. 1420. byl

zpustošen a zstaven v zíceninách. R. 1436. ponkud byl ob-

noven, avšak od r. 1554. dokoná opuštn zstal ; stavení jeho prona-

jato, kostel pak se vším píslušenstvím r. 1556. postoupen od

€ísae klášteru na Karlov. Teprve listem daným dne 16. dubna

r. 1631. od císae Ferdinanda II. klášter postoupen byl Ser-

vitm. (D. Z. 144, L. 2.) Tito však usadivše se nejdíve u

kostela sv. Michala zárove jim darovaného, obnovili klášter

v Slupech teprve r. 1669., zvlášt pomocí pána Jana z Talm-

berka, jenž k tomu úelu 7000 zl. daroval.

R. 1663. dostal klášter odkazem od bratra ádu svého

Yojtcha Maria z ddictví po otci jeho ehoi (Janu) Wencehu

z Bochova vinici eenou »Kropaovu« (jinak Zbidkovskou)

za Holešovicemi ležící. Tuto vinici postoupil klášter r. 1668.

v cen 1500 zl. rýn. Janu Jakubu Paraviini za dvr v Dech-

tarech (kr. Kouim.) blíže panství brandýského ležící, který od

doteného Paraviina koupil. (Knihy vinohrad, lib. contract.

22. fol. 160, 279 a 393.)

R. 1707. koupil klášter dm Dlouhoveský (jinak dm
emeritní) pod sv. ApoUináem ležící s vinicí a štpnicí, s kaplí

Matky Bolestné a vším píslušenstvím, jak to k fundací pro

chudé vysloužilé knžstvo církevní (emeriti) náleželo, od arci-

biskupa pražského s povolením papežským za 4000 zl. rýn. a
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prodal to opt r. 1122. k zaízení klásíei-a Alzbétinek v Slupech*)

témuž konventu za 6000 zl. rýn. (Knihy vinohrad, lib. contract.

24, foL 657. & 25, fol. 475 a 478 p. v.) — R. 1726. dostal

klášter darem od Karla hrabte ze Swerts-Šporka 21.000 zl.

rfn. k zaízení bohosloveckého uení ascetického pro jednoho-

lektora a šest klerik eholních.

Koncem r. 1783. klášter v Slupech byl zrušen, a pro-

puštno z nho 7 eholník s výslužnym vykázaným po 200 zL.

knzim a po 150 zl. bratím laikm.

Jmní kláštera ujato bylo hned k ruce fondu nábožen-

ského. Stavení klášterní (. p. 790. staré), jehož stavba teprve-

r. 1726. byla dokonena, s kostelem gotickým, vží, sakristií

^a hbitovem, za ním stavení devné chatrné, nádvoí (387Q^y

se stájem a devníkem, v stavení klášterním zahrada (98[J°)'

a za ním zahrada (1 jitr. 39 IQ^), odhadnuto bylo r. 1787. za

11.110 zl. rýn. a k ruce fondu náboženského r. 1822. zapsáno

(Knihy vinohr. lib. contract. 36. fol. 30—32.)

Stavení pak i s kostelem odevzdáno dlostelcm. Potom

v nm umístn byl od r. 1785.—1792. vojenský ústav vycho-

vávací, který pak ke Kateinkám byl peložen, odkudž však

r. 1822. opt se dostal do prázdného kláštera v Slupech, kdež

až do r. 1850. pozstal. Toto stavení (. p. 450) s dvory (2 jitra

a 122Q°) prodáno bylor. 1858. od fondu náboženského za 50.000 zL

st. eskému fondu zemskému, od nhož pestavno a rozšíeno-

bylo pro filiálku blázince Zárove obnoven a opt posvcen

byl kostel gotický. — Fondu náboženskému pipadly íqž jistiny

fundaní klášteru náležející, úhrnem 32.666 zl. 36 kr. rýn.

*) Klášter Allbemek v Slupech založen byl s cis. povolením z dne

26. ledna r. 1722. od sedmi šlechtien s jistinou 24.000 zl. rýn., ku které

pisply Karolina Justina hrabnka z Schonkirchen, roz. sv. p. z Ebbee,-

10.000 zl. ; Františka Leopoldina hrabnka z Pottingu a její manžel Jan

Norbert 7500 zl. ; Markéta hrab. z Waldšteina, roz. ernínova, Eleonora

hrab. z Waldšteina roz. z Waldšteina, Antonia ovdovlá hrab. ernínova
roz. hrab. z Kúhnburdu a Adelheide vdova po hrab. Thunovi, roz. hrab.

Preyssing po 1500 zl. a Josefa ovdovlá hrab. Thunová roz. z Wald-

šteina 500 zl. Z jistiny této se vynaložiti mlo k zakoupení domu pro

klášter 6000 zl., k vychování 4 jeptišek 8000 zl., k zaopatení 6 nemoc-

ných ženských 9000 zl., pro hospodyni 500 zl. a pro lékae 500 zL

(Vinohrad, knihy, lib. contract. 25, fol. 4!76 a n.)
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(Arch. místodrž. 145/8.), k nimž náležely: fundace 10.000 zl.

rýn. na 1200 mší od Mikuláše Aleše Withj ze Rzavého r. 1674.

založená (D. Z. 265, R 19.); fundace 1500 zl. rýn. r. 1710.

od paní Marie Magdaleny Breunerové; fundace 1000 zl. rýn.

r. 1712. od Marie Alžbty hrabnky z Millesimo (D. Z. 469,

C. 11. & D. 18.); jistina 2000 zl. na statek Sobsuky r. 1721.

pjená (D. Z. 346, A. 23.); jistina 3000 zl. na statek Lede

r. 1732. pjená (D. Z. 349, G. 13.) a jistina 3500 zl. rýn.

na statku Mšen r. 1736. uložená. (D. Z. 433, G. 7.) — Proti

tomu byli Servité v Slupech dlužni klášteru Alžbtinek 13.500 zl.

rýn., které r. 1784. na statku kláštera Servit u sv. Michala

Skalsku byly pojištny. (D. Z. 574, C. 14.) — Po srážce

tohoto dluhu zstalo fondu náboženskému z jmní kláštera

Servit v Slupech úhrnem 76.166 zl. 36 kr., poítajíc v to

1500 zl. za dvr v Dechtarech klášteru náležející, který k ruce

fondu prodán byl se statkem dechtarskýra. klášteru Augustián

na Karlov náležejícím.

75. Klášter Servit u s v. Michala v Staré m mst
pražském založen byl r. 1631. pi farním kostele sv.

Michala, který i s farou Servitm po bitv blohorské císa

dne 28. kvtna 1627. daroval a 16. dubna r. 1631. zvláštním

listem postoupil (D. Z. 144, L. 2.) Na míst bývalého kostela

utrakvistského, v nmž eJakoubek ze Stíbra první kázal uží-

vání kalicha, zbudovali Servité pozdji nový chrám velkolepý

a bohat ozdobený. Do tohoto kláštera pestliovali se Servité

z kláštera blohorského r. 1628. založeného, k jehož stavb

katohcká šlechta eská 16.816 zl. pispla.*) Avšak již pi

vpádu saském koncem r. 1631. opustili Servité klášter u sv.

Michala a navrátivše se po vypuzení Sasík vzdali se potom

r. 1649. farního práva pi kostele sv. Michala, nejsouce mocni

jazyka eského. S kostelem sv. Michala daroval císa Servitm

též statky k nmu náležející, Skalsko a Kovane^\ k nimž

Servité r. 1663. od Martina Henricha Paradise pikoupili za

*} Klášter na Bílé hoe nedostavný prodali Servité r. 1673. hra-

bti Maxmiliánu z Martinic, který jej v liospodu zmnil.

**) Statek Kovanec koupila utrakvistská osada sv. Michala Arch-

andla v Starém mst pražském r. J565. za 951 kop 18 groš esk.

<D. Z. 59, F. 11.)
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12.000 zl. rýn. statek Stiin^ kter^" však r. 1P66. prodali hra-

bnce Marii Eleonoe z Waldšteina za 18.000 zl. rýn. (D. Z.

317, F. 8 & 314, G. 10.) Za to koupil klášter r. 1713. od

proboštví staroboleslavského statek Kluky za 20.000 zl. r<'n.

(D. Z. 490, G. 2.) — K rozšíení kláštera koupili Servité r. 1751.

dm eený Ebelinuv (. p. 461-1.), na námstí tsn u kostela

sv. Midmla ležící, od Antonína Chlumanského ryt. z Pestavlk

a Clilumcan za 10.000 zl. rýn. a místo klínélio stuku plátna

za 30 zl. (Lib. contract. ruber 10, fol. 184.) — R. 1774. kou-

pili Servité veejnou dražbou statek Lisna za 80.655 zl. rýn.

(D. Z. 604, G. 17.) Na tuto summu složili Servité 37.688 zl.

fundaních penz servitských klášteru, zbytek pak 42.967 zl.

zaplatiti mli vitelm. Mimo to mli Servité na statku Lišné

45.000 zl., které složiti musili na míst Františka Vlny, jenž

tento statek r. 1772. koupil za 120000 zl., za kterouž summu
Servité ruili. (Arch. místodrž. 145/8.)

Mimo statky vytené náleželo klášteru r. 1773. mnoho

jistin fundaních^ v jedné summ 180.6^^ zl. 20 kr. rýn.^

totiž : u hrabte Vincence z Waldšteina 33.550 zl., u Františka

Ylny na statku Lišné 25.762 zl, na statku Terešov 22.000 zl.,

u hrabte Karla z Morzin 15.000 zl , u hrabte z Liltzova

10.000 zl, na statku Suchomastech 12.000 zl, u knížete Fiirst-

enberga 9000 zl, u Františka z Frankenbusch 7000 zl., u hrabte

z Gole 9500 zL, u hrabte z Yrtby na Voticích 5000 zl.,

u knížete Lowenšteina na statku Oleši 5000 zl., u hrabte

Wallise na statku Kolesov 4600 zl., u hrabte Kolovrata na

Rychnov 5000 zl., u pana z Degen 3400 zl., u hrabte z Ko-

koova na panství žlutickém 4333 zl. 20 kr., u hrabte Eman.

z Waldšteina 5000 zl., u hrabte z Píchovic na Svojšín

2500 zl. a u hrabte Michny na statku Štnovicích 2000 zl.

rýn. (D. Z. 571, F. 22 a 25.) — N"aproti tomu mli Servité

r. 1772. dluh v jedné summ 110.720 zl. rýn. (D. Z. 662,

A. 13, 21, 23; 662, C. 6, K 20 a 24; 663, B. 3 a 20.)

K tomu vypjili si r. 1784. ješt 11.000 zl. rýn. (D. Z. 574,

B. 28.)

Po zrušeni kláštera 2^. ervna r. iy86. pipadly statky

jeho fondu náboženskému^ totiž

:

a) Statek Lisna (Leštno, kr. Kouim.), který r. 1789. od
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fondu náboženského hrab Arnošt Pachta za 120.000 zl. r\'n.

koupil, avšak do desk nevložil, nýbrž již r. 1797. s panstvím

tloskovskýni Jakubovi sv. p. z Wimmeru za 500.000 zl. vid.

ísl. prodal. (D. Z. 754, M. 6.)

b) Statky Skalsko, Kovanec a Kluky (kr. Bolesl.), které

fondu náboženskému r. 1788. jenom 3296 zl. vynášely, koupil

r. 1809. li níže Karel Rohan, c. k. polní podmaršálek, za

132.000 zl. (D. Z. 919, D. 10.)

) Dvorec v Slupeky u kláštera Alžbtinek pod . p. 791.

(staré) ležící, s 8 jitr. 538^° polí prodán byl r. 1787. veejnou

dražbou -za 4180 zl. rýn. Vojtchu Klomínkovi. (Yinohrad.

knihy, Lib. contract. 32, fol. 187. p. v.)

d) Pole u Bráníka 1 jitro 1 334Q]" prodáno bylo r. 1788.

veejnou dražbou za 398 zl. 45 kr. Karlovi Potusanovi. (Arch.

místodrž. 145 8.)

e) Zahrada se stavením- . p. 903. (staré) v íí'ovém

mst pražském ležící, kterou klášter r. 1750. od Jana Pizzini

z Tiirnbergu za 800 zl. rýn. koupil, prodána byla od fondu

náboženského r. 1788. veejnou dražbou Karlovi Hopfenstocku

za 925 zl. rýn. (D. Z. Lib. contract. 69, fol. 108 & 329.)

Stavení klášterní, r. 1786. za 9000 zl. odhadnuté, zstalo

majetkem fondu náboženského a rozdleno jest na ti díly,

totiž: I. díl (. p. 461-1.) na Staromstském námstí ležící

dm s nádvoím r. 1840. za 13.500 zl. st. odhadnutý; II. díl

(nyní dm pod . p. 970-1.) mezi ulicí Sirkovou a Michalskou

a dvma oblouky od I. dílu oddlený, r. 1840. za 22.500 zl.

st. odhadnutý; III. díl (nyní dm pod . p. 971-1.) mezi

dílem I. a II. uprosted ležící s dvma zahradami, r. 1840. za

16.000 zl. st. odhadnutý. (Lib. contract. ruber 59, fol. 24.) —
Kostelní staveiií (zrušený kostel sv. Michala) koupil od fondu

náboženského r. 1790. Ignác Eliáš Yeit za 2150 zl. rýn. a pi-

pojil je k domu svému . p. 460.-1. (Lib. contract. rub. 22^

fol. 349.) — Oratoriími nad portálem kostela o 8^/30^ koupil

r. 1851. za 200 zl. st. Rafael Poges. (Lib. contract. rub. ^'0.

fol. 230.)

Konen ujato bylo dle inventáe r. 1786. k fondu ná-

boženskému : Z jistin fundaních svrchu vytených v summ
180.645 zl. 20 kr. toliko 109.501 zl.; na hotových penzích
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1594 zl. 20 kr., roních píjm 47 zl. 88 '^ ki"- neb jistina

1190 zl. 52 Kr.. pohledalostí 4535 zl. 50^^ kr., za zásoby obilí

1382 zl. 45^2 kr., zásoby piva a potravin 59 zl. 35 kr., za

dobytek 2635 zl. 15 kr., za prodané náadí klášterní 1271 zl.

57^2 lir. (Arch. místodrž. 145/8.) — Veškeré jmní kláštera

u sv. Michala v^aieslo fondu náboženskému po srážce dluhu

166.859 zl. lO^/o kr. úhrnem 215.166 zl. 9V4 kr., nepoítajíc

v to dotené klášterní stavení, které podnes fondu nábožen-

skému náleží. Z toho jmní však vykázáno bylo výslužné

18 knžím z kláštera propuštným po 200 zl. a 3 bratím

laikiun po 150 zl. rýn. mimo odbytné 2 klerikm. (Arch.

místodrž. 145,8.)

76. Klášter Ser vitu v Rabenštein (Rabštein^

kr. Plze.) založil a vystavl r. 1666. hrab Jan Sebastian

z Pottingu pi kostele P. Marie na míst nkdejšího kláštera

karmelitánského, r. 1483. od p. z Gutšteina vystavného a r. 1532.

vyhoelého. Nadání kláštera pro 6 mnich a 2 laiky pozstávalo

z dvou dvor, zmnno však bylo r. 1684. od zakladatele

a r. 1697. od jeho syna Antonína Leopolda tak, že mnichm
z dchod panství rabšteinského vykázáno bylo ron 600 zl. rýn.,

50 sáh díví, 12 sud piva zdarma a 72 sudu piva proti po-

platku 126 zlatých. Mimo to postoupena byla zahrada farní

mnichm k užívání za to, že pi kostele zastávali správu du-

chovní. (D. Z. 467, D. 16; 468, E. 4.) — Po zrušení kláštera

r. 1787. pipadlo nadání jeho roních 600 zl. neb jistina

15.000 zl. fondu náboženskému, jemuž majitel panství rabštein-

ského také za díví a pivo ron odvádti se zavázal 364 zl.

52% kr. (Arch. místodrž. 145/8. — D. Z. 688, D. 15.) —
Kostel k/ášterrii sírI se kostelem farním místo pvodního kostela

farního r. 1787. zcela shoeného, který fondu náboženskému

pipadl dle dekretu dvorn. 12. ervence r. 1787. ; v klášterním

stavení^ postoupeném vrchnosti rabšteinské dle dekretu dvo.

13. dubna r. 1787., umístna jest fara a škola. — Mimo vy-

tené nadání kláštera na 4"/^ jistinu 24.125 zl. uvedené ode-

vzdáno bylo fondu náboženskému: 71 zl. hotových penz.

10.467 zl. jistin fundaních, 265 zl. 14 kr. zadržalých úrok

80 zl. 19 kr. za zásoby, 103 zl. za pole prodané, 732 zl. za

nábytek a svršky kláštera, 1446 zl. 22^4 kr. za stíbro kostelní

Bílek : Statky a jmní. lU
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a 54 zl. za roucha kostelní. — Yeškeré jmní kláštera rabštein-

ského obnášelo úhrnem 37.343 zl. 55^/4 kr. ; z toho však pla-

ceno bylo výslužné 6 knžím z kláštera propuštným po 200 zl.

a 1 bratru laiku 150 zl. (Arch. místodrž. 145 68.)

77. Klášter Servit vKonojedech (kr. Litom.) za-

ložil r. 1739. s cis. povolením z dne 19. íjna 1746. František

Karel hrab z Szveerts-Spork s manželkou svou Kateinou pro

20 mnich. Dle listiny základní z dne 7. prosince r. 1746

Servitm postoupil a upravil Spork k obývání zámek konojed-

skt se zahradou a kostelem zámeckým a k vydržování tch

stavení pojistil na panství konojedském 7000 zl. ; k vychování

pak 20 mnich ustanovil úroky 57o z jistiny 60.000 zl., též

na panství konojedském pojištné, a mimo to z téhož panství

ron 200 sáh díví a 100 sud piva (každý sud o 2 zl. la-

cinji), pak 120 korc žita, 30 korc pšenice a 10 cent másla

za ceny levnjší. (D. Z. 473, F. 19.) Za vytené obilí a máslo

placeno bylo klášteru ron 210 zl. z dchod panství konojed-

ského dle narovnání z dne 24. kvtna 1764. (Arch. místodrž.

145/31.) Po zrušení kláštera r. 1787. propuštno bylo z nho
14 eholníku s výslužným a veškeré jmní jeho, pozstávající

z jistin 74.870 zl. (z nichž bylo 67.150 zl. jistých a 7720 zl.

nejistých dle út i. 1783.), pipadlo fondu náboženskému.

Stavení klášterní se zahradou koupil od fondu r. 1790. hrab

Jan František Sweerts-Spork za 4517 zl. 4 kr. rýn. a pestavl

je v zámek. Kostel Nanebevzetí Panny Marie prohlášen jest za

farní a k obydlí faráe postoupen dm sešlý klášteru náležející.

(D. Z. 685, J. 4. — Arch. místodržit. 145 8 & 31.) K ruce

fondu náboženského ujaty byly také stkvosty a stíbro kláštera,

pak pozemky klášteinií úhrnem 36 jiter 429[J^ totiž 15 jiter

23173!!]" rolí, 9 jiter 1498%n" luk a zahrad, 4 jitra 1400n^
les a 6 jiter 499r]" rybník, se všemi zásobami a náadím:

konen 1290 zl. jistin k 7 fundacím na 55 mší náležejících.

(Arch. místodrž. 145/31.) Po srážce dluh 1400 zl. zstalo fondu

89.527 zl. a pozemky vytené. Z dchod panství konojedského

odvádly se k fondu náboženskému líroky z jistiny 60.000 zl.

rýn., kteráž r. 1830. pevedena byla na 24.000 zl. stíbra a tato

r. 1891. konen fondu zaplacena. Taktéž zaplacena byla fondu

jistina 3200 zl. stíbra na míst roních 400 zl, totiž 353 zl.
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20 kr. za vytenVch 200 sáh díví a 46 zl. 40 kr. za 100

sud piva. (b. Z. Nová vložka 725, C. 49 a 58.)

78. K I á š t e r T r i n i t á r (rádu sv. Trojice pro vykupování

zajaty-ch — Ordinis St. Trinitatis de redemptione captivorum)

v Novém méstépražském zízen byl pvodn r. 1705. »v dom
emeritním « pod sv. Apollináem v Skipech, k fundaci dlouho-

veské pro vysloužilé knze svtské náležejícím, kterV' arcibiskup

Jan hrab Brenner Trinitárm postoupil. Avšak dm ten byl

píliš tsný. Proto koupili Trinitái r. 1707. s cis. povolením

k zaízení kláštera 4 domy mezi ulicemi Spálenou a Vladisla-

vovou ležící za 10.000 zl. od píznivc jim poskytnutých. Do
tohoto nového sídla, v nmž si zídili kapli, pesthovali se

r. 1708. z dosavadního obydlí svého. Pi tomto novem kláštee

vystavn byl r. 1713. kostel nejsv. Trojice v slohu vlaském

nákladem Ignáce Puize sv. p. z Adlersthurnu a jeho manželky

Teresie. — Klášter obdržel pak mnohé jistiny, totiž : a) Jistinu

4000 zl. rýn., kterou r. 1714. klášteru postoupil Josef Jan Jií

Schmidtgraebner z Lusteneku, když do téhož ádu vstoupil.

(D. Z. 278, G. 28.) — b) Jistinu 3000 zl. rýn., kterou r. 1717.

Trinitárm odkázal Jan Ignác sv. p. Putz z Adlersthurnu.

(D. Z. 279, C. 8.) — c) Jistinu 100.000 zl. rýn., kterou klá-

šteru r. 1731. František Antonín hrab Spork odkázal tak, aby

z úrok jejích roních 6000 zl. ron 4000 zl. k vykoupení ke-

san v Turecku zajatých (nmecké a maarské neb polské

národnosti) se vynaložilo, z ostatních pak 2000 zl. klášteru

k lepší sustentací ron 300 zl. (t. j. jistina 5000 zl. na statku

Skivanech uložená) a chudobinci Starého msta pražského ron
500 zl. se odvádlo, zbytek pak 120Cf zl. k zapravení dluh
uvznných dlužník vždy ped Velikonocí se vynaložil. (D. Z.

472, F. 17. & 735, F. 10.) — d) Jistinu 1300 zl. rýn., kterou

r. 1775. klášteru na chléb (úroky 1 zl. týdn) daroval Vojtch

hrab Klebelsberg z Thumburgu. (D. Z. 477, B. 8.)

Mimo jistiny vytené 13.300 zl. rýn. ml klášter Trini-

tár i3'36^ zL rýn. jisiin náležejících k ig fundacím na

601 mši, od r. 1714.— 1762. pi kláštee založeným. (D. Z. 572,

A. 27.) —
Po zrušeni kláštera r. 1783. pipadly jistiny vytené fondu

náboženskému, k jehož ruce též odvedeno bylo dne 22. er-

19*
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vnce r. 178-4. c. k. komornímu úadu 1420 zl. 8 kr. ze summy
1601 zl. 58 kr. utržené za nábytek a svršky kláštera po srážce

vfloli s dražbou spojených. Z kláštera propuštno bylo po pti

msících s vvslužn<'m 12 knží (mezi nimi exprovincial a

exminister), kteí vstoupili do stavu knží svtských, 1 novic

a 2 frátei. (Arch. místodrž. 1-15—21/4.) — Staverií klášterní

postoupeno dekretem 18. bezna r. 1784. za nepatrný plat

k ubytování vojska, ke kostelu pak penesena fara od sv. Mar-

tina ve Zdi ze Starého msta. Teprve r. 1881. prodáno bylo

klášterní stavení (. p. 46-11.) od c. k. místodržitelství jménem

fondu náboženského obci pražské za 108.000 zl. r. rn. (D. Z.

Sbírka listin ísl. 47.213 léta 1882.) — Zrušením tohoto klá-

štera získal fond náboženský áhrnem 136.085 zl. 8 kr.

79. Klášter (residence) Trinitár v Štnovicích
na Plzesku r. 1753. od Teresie hrabnky z Pottingu, roz.

hrabnky Michnové z Yacinova, založen byl pro tyry leny

ádu (ti knze a jednoho frátera), jimž k obývání postoupen

byl dm se zahradou (33 sáhy na délku a šíku), pak ke ko-

nání služeb Božích místo svtského knze k užívání dán kostel

sv. Prokopa v Štnovicích nov vystavný, a k vychování jich

pojištna na statku Sobsukách summa 12.000 zl. rýn. jakož

i 200 zl. rýn. k nadání doteného kostela. (D. Z. 474, C. 18.

a 20.) — Pi zrušení kláštera dne 10. prosince r. 1783. ozná>

mili 3 knží a 1 fráter, že pestoupí po lht ptimsíní
z kláštera s pensí svou do stavu knží svtských a povoleno

jim bylo na šatstvo po 100 zl. v jedné summ 400 zl. z fondu

náboženského, jemuž pipadlo jmní kláštera, z nhož také

v Štnovicích zízena byla fara. K tomuto jmní náleželo

26.000 zL rýyi. jisthi, z nichž bylo na statcích Sobsukách

a Tikleticích 22.000 zL, na statcích Smilkov, Pišelech a Petro-

vicích 1000 zl. a na statcích Mnich. Hradišti a Blé 2000 zl.

(D. Z. 238, M. 4.): pak 1000 zl. rýn. na statku imelicích.

(D. Z. 830. Q. 6.) K tmto jistinám náležely též fundace na

103 mše, které po zrušení kláštera pikázány byly k chudé

fae nahoeické. (x\rch. místodrž. 145 '21.)

80. Klášter U r š u 1 i n e k (Panen ádu sv. Angely, jinak

též sv. Uršuly) v Praze založen byl r. 1655. v Menším mst
od hrabnky Sibylí}' z Lamboy, která sedmi eholnicím tohoto-
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ádu z Lutycliii povolaným k stavb kláštera 5000 zl. darovala.

Tyto eholnice zaídily si prozatím ústav vychovávací pro díví

mládež v dom u zámeckých schod, potom koupily dum na

íljezd a upravily si v nm klášter se školami. Tento dum
však nebyl vhodný pro stavbu kláštera a proto koupily Uršu-

linky r. 1664. od bratí Leopolda a Petra Pichovských z Pi-
chovic na Pšanech dum v Novem mst pražském na Píkopu,

proti ciheln staromstské ležící, za 6000 zl. rýn. (D. Z. 317,

G. 28.), na jehož míst v letech 1674.— 1676. nový klášter

sv. Uršuly byl vystavn. Z tohoto kláštera odsthovaly se r. 1691.

tyi Uršulinky na Malou stranu do domu v Letenské ulici

koupeného k zaízení nového kláštera. Dm ten však byl tsný

a proto r. 1700. koupily Uršulinky pro nový klášter od Kateiny

Polyxeny z Lamingen, roz. Popelové z Lobkovic, diiin^ eený
Talmberský^ se zahradou na Hradanech ležící, za 10.500 zl. rýn.

(D. Z. 410, L. 21.) Pi tomto novém sídle vystavly kapli

sv. Anny a na míst jejím od r. 1720,— 1728 kostel sv. Jana

Nepomuckého. K rozšíení kláštera pikoupily r. 1750. od Fran-

tiška Norberta hrabte z Trautmannsdorfu a Weinsbergu dm
y>ti bílého j?štrosa« od starodávna eený, se zahrádkou na

Hradanech blíže kláštera ležící, za 6000 zl. rýn. (D. Z. 586,

J. 22.) — Na vychování jeptišek ml klášter jistin fundaních

4000 zL, zvlášt pak r. 1708. obdržel klášter darem jistinu

1000 zl. rýn. od Adama Maximiliana hrabte z Bubna ar. 1775-

jistinu 1500 zl. od hrabte Lnžanského. (D. Z. 469, G. G. 12

;

539, G. 18.) Jistiny kláštera vlastní vzrostly na 17.000 zl. rýn.

Tento klášter
* Uršulinek na Hradanech dne 28. záí r. 1784.

byl zrušen a z nho pesthovaly se jeptišky, jichž bylo 59,

k Uršulinkám novomstským jenom s nábytkem k rozmnožení

domácnosti potebným. Yšecky ostatní vci movité, stkvosty

kostelní, jistiny a statky kláštera postoupeny byly vitelm
k zaplacení dluh na 63.404 zl. 7 kr. vzešlých. {D. Z. 667,

F. 1.) Dle zprávy útárny komorní r. 1785. náležely klášteru:

Statky Nový Dvr a Hostoun^ za 20.000 zl. odhadnuté, potom

však jen za 19.000 zl. prodané; staveni klášterní^ potom za

10.000 zl. prodané
;
jistiny vlastni 17.000 zl. ; stibro kostelní

a jiné stkvosty, odhadnuté za 5000 zl. ; jiné vci movité^ od-

hadnuté za 4605 zl. 33 kr.
;
jistiny fundaní na mše 5800 zl.

;
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jistiny fundaní na apparamenty 1000 zi. a jistiny fundaní

na vychování jeptišek 4000 zl. — Veškero jmé7ií kláštera páilo

se tedy na 66.405 zl. 33 kr., dluhy však obnášely (po slevení

1203 zl. 55 kr.) v jedné summ 32.552 zl. 33 kr., takže fondu

náboženskému zbývalo 33.852 zl. (Arch. místodrž. 145/2.) —
Statek klášterní Nový Dvr a Hostoun (kr. Rakovn.) prodán

byl r. 1787. za 19.000 zl. rýn. Antonínu Witkovi ze Salzbergu.

(D. Z. 688, H. 19.) — Klášterní stavení^ zahrady a místa,

zvlášt pak bývalý dm labnberský a dm »u bílého pstrosa«

(. p. 72. a 73.-IY.) prodány byly r. 1786. a 1791. k rukoum

vitel kláštera zrušeného za 10.000 zl. rýn. c. k. prokuratue

dvorní komory. (D. Z. 686, A. 17.) Toto stavení jest od zrušení

kláštera až do této doby vojenskou kasárnou. — Kostel klášterní

sv. Jana Nepomuckého od proslaveného stavitele Kiliána Dien-

zenhofera vystavný, r. 1861. zase zízen jest k službám Božím

pro vojsko obou vyznání evangelických.

v*

z vytených klášteru v Cechách zYw^Qwýcli pipadlo

náboženskému fofidu eskému istého jméní v jedné summé
11,740.730 zl. 30^4 kr. V této summ však obsaženy nejsou n-
které statky a stavení klášterní, fondu náboženskému dosavad

náležející, jakož i mnohé jistiny, vci a stkfosty nkterých

klášter.

Z vytené summy náleželo jednotlivým klášterm

:

1. KlášteruAugustiánnaKarlov v Praze 168.922 zl. 10 kr.

2. Klášteru Augustián u sv. Kateiny

v Praze 111.749 » 6 »

3. Klášteru Augustián u sv. Václava

v Praze

Klášter

105.386

65.874

»

»

— »

54 »4. u Augustián v Borovánech .

5. » » v Teboni . . 228.178 » 6V2 kr.

6. » » u Sv. Dobrotivé 23.895 » »

7. » » v Pivoni . . . 189.009 » 14V, »

8. » » v Sopce . . . 52.318 » 7 V, »

9. » » v Táboe . . . 31.456 » 24 »

10. » » v Lysé . . . 24.584 » 42 »

11. » » v Brod Nmec. 36.662 » »

12. » Barnabitu v Praze .... 52.658 » 37 V2 »

18. » Benediktinek u sv. Jií v Praze 451.478 » 51 »
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

.38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

Klášteru Benediktinu u sv. Mikuláše

v Praze

Klášteru Benediktin u sv. Jana pod

Skalou

Klášteru Benediktin v Kladrubech

» » v Sázav

» » v Polici . .

» v Bezdzi

Celestinek v Praze . .

Cisterciák v Sedleci . .

v Skalici . .

v Plasecli

v Zlaté Korun
» v Zbraslavi .

Cisterciánek v Pohlede .

Dominikán u sv. Máí Magda-

leny v Praze

Klášteru Dominikán v Budjovicích

v Klatovech

v Nymburce

v Ústí n. Labem

v Jablonném

v Nov. Dvoích

v Písku

v Plzni

Dominikánek v Plzni . ..

» u svaté Anny
v Praze

Klášteru Františkán hybernských

v Praze

Klášteru Františkán u Chebu .

Kajetán (Theatin) v Praze

Kapucín u sv. Josefa v Praze

» v Brod eském .

» v Budjovicích

Karmelitánu sv. Havlav Praze

» u P. Marie Ví-

tzné v Praze

149.811 zl. 31^4 kr.

205.065 » 33 »

753.440 » »

183.265 » 2 »

245.835 » 23 »

31.803 » 20 »

100.200 » »

421.971 » 42 »

59.500 » »

1,400.282 » 24 »

366.782 » 6 »

369.541 » »

125.949 » 457, »

46.915 » »

58.984 » 50 »

11.850 » »

6.000 » »

35.108 » »

31.478 » 19 »

22.262 » »

27.977 » 373/, »

26.812 » »

27.596 » 13^/4 »

196 » 29 »

71.047 » 20 »

6.512 » — »

117.275 » »

30.540 » 13 »

3.6G1

»

» 49

»

»

67.840 » »

607.320
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46. Klášteru Karmelitán v Chýších . . 60.435 » 46 »

47. » » v Pacov . . 310.305 » »

48. » Karraelitánek u sv. Josefa

v Praze . . . 64.700 » v

49. Klášteru Kartusiána ve Yaldicích . 290.094 » 35 »

ÓO. » Klarisek u sv. Anežky v Praze 169.198 » 56V2 »

51. » » v Chebe . . . . 264.956 » 32 »

52. » » v Krumlov . . . 93.940 » 32 »

53. » Kížovník (Gyriak) u sv.

Kíže ^v Praze . 30.000 » »

54. Klášteru Kížovník na Zderaze a Praze^ 167.595 » — »

55. » Mao'dalónek v Most . . 143.311 » 57 V4 »

56. » Minoritu v Horažovicích 800 » ^

57. » » v Jílovém . . 3.554 » 17 »

58. » » v Boleslavi Ml. 10.437 » »

59. » » v Kuklenách 46.960 » 46 »

60. » » v Litomicích . 2.397 » 34V4 »

61. » » v Stíbe . . 19.924 » 17 V4 »

62. » » v Kadani . . 18.015 » I4V2 »

63. » » v Pardubicích . 17.349 » 8 »

64. » Paulán v Bystici Xové 45.643 » 44 V4 »

65. » » v Praze . . . . 104.940 » 5 »

66. » » v Páce . . . . 100.226 » 40 »

67. » » v Obiství . . 82.649 » IV2 »

68. » » v Tachov . . 84.240 » »

69. » PraemonstrátiT v Milevsku 75.725 » — »

70. » Praemonstrátek v Doksanecl1 646.869 » 13

71. » » v Chotšov 1,117.321 » 30 »

72. » Servitu v Slupech v Praž e 76.166 » 36 »

73. » » u sv. Micliala v Praž e 215.166 » 91/4 »

74. » » v Kabštein . . 37.343 » 55^/4 »

75. » » v Kónojedech 89.527 » — »

76. » Trinitáríi v Praze . . . 136.085 » 8 »

77. » » v Štnovicích . 26.000 y^ »

78. » Uršulinek na Hradanech

v Praze . . 33-852 » — »

úhrnem 11,740.730 zl. 30% kr,
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Poz7iámka. K statkm klášterním v echách náležely

také panství Dub eský a Fridštein^ pak statky Hodkovice

(Liebenau) a Sedm vesnic (SiebendorfelK kteréž r. 1684. Regina

hrabnka z Isolano, dcera Jana Ludvíka z Isolano klášteru

Augustinek (Jakobinek) ve Vídni darovala. Po zrušení tohoto

kláštera r. 1785. pipadly statky vj^tené ftáboženskému fondu
dolnorakouskému^ jemuž r. 1788. vynášely 20.515 zl. 48 kr.,

a teprve r. 1838. prodány byly i s hospodástvím v Dubu,

r. 1795. za 19.850 zl. k nim pikoupeným, knížeti Kamilovi

z Rokan-Rochefort za 512.200 zl. st. (D. Z. 660, K. 9 & 1218,

K. 19.) — Mimo to pipadly moravskému fondu náboženskému

nkteré statky v Cechách ležící, totiž : ci) panství Hrochv Týnec

a statek Irojovice (kr. Chrudim.) po zrušeném klášteru Prae-

monstrát v Hradišti (kr. Olomouc.) ; b) statek Vojnúv Mstec

(kr. áslav.) po zrušeném klášteru Cisterciák ve Zdáe (kraj

Jihlav.) O tchto statcích bližší zprávy podány jsou pi klá-

šterech na Morav zrušených. Konen náležel klášteru Prae-

monstrátu ve VVtndbergu v BavoHch od starodávna s povolením

král eských statek Albrechtice (Albrechtsried, kr. Prachen.),

jenž po zrušení doteného kláštera pipadl král. komoe eské,

od níž jej r. 1805. koupil mšan pražský Jakob Veit za

35.500 zl. (D. Z. 2, C. 28; 960, J. 21.)

B. Kláštery na Morav.

Y markrabství Moravském dle cis. na. ze dne 12. ledna

r. 1782. zrušeno bylo od r. 1782.— 1786. úhrnem 40 klášter,

33 mužských s 837 eholníky a 7 ženských s 236 jeptiškami.

Cis. dekretem dvorským ze dne 8. bezna 1872. naízeno bylo,

aby jeptišky všech klášter zrušených na Morav, které ne-

chtjí se státi Uršulinkami neb Alžbtinkami, shromáždily se

v klášteích Cisterciánek v Tišnov a sv. Kláry v Znojm.

Avšak z tohoto naízení sešlo; nebo i dotené kláštery hned

na to 19. bezna 1782. byly zrušeny. Uršulinkám pak postoupen

byl klášter Dominikánek v Olomouci a klášter Františkánek

v Brn. Nkteré z klášter zrušených od prvních knížat a král

eských založeny a bohat nadány byly, jmenovit kláštery

Praemonstrát v Hradišti (r. 1151.) á v Louce (r. 1190.), klá-
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ster Cisterciák ve Velehrad (r. 1190.), klášter Cisterciánek

v Tišnov (r. 12B3.), klášterv Doiiiinikánek a Cisterciánek v St

Brn (r. 1312. a 1822.).

Z jmní a statk klášter zrnšených založen byl r. 1782.

moravský fond náboženský, jehož dchody ustanoveny byly

k zaízení a vydržování nových far, k vzdlání lidu nutn po-

tebných. Z tohoto fondu vydržuje se nyní 309 far a lokalií,

totiž v arcidioecesi olomoucké 202 a v dioecesi brnnské 107.

K ástenému nadání nových far a lokalií vykázány byly etné

fundace na mše pi klášteích zrušených se nacházející, které

mezi správce nových far byly rozdleny.

Z budov klášterních postoupeno bylo ásten 8 k umí-

stní nových far, 3 jiným klášterm, -1 rozdílným ústavm
a 16 k potebám vojenským; prodáno pak bylo obcím neb

osobám soukromým 13 budov, z nichž 4 upraveny byly v zámky.

Z kostel klášterních ponecháno bylo 14 za kostely farní, 9 za

filiální. 3 postoupeny jiným klášterm a ústavm, 15 kostel

však bylo zrušeno a postoupeno s klášterními staveními k úelm
státním nebo soukromým.

Bližší zprávy o klášteích na Morav zrušených — sepsané

vtším dílem dle obšírných spisu »AYolný, Kirchliche Topogra-

phie von Málu'en«, též »Wolný, Máhren«, z pvodních pramen
sestavených, ásten pak erpané z díla »Regesta Bohemiae

& Moraviae« od Erbena a Emlera vydaného i jiných pramen
na svých místech uvedených — podáváme v sezname násle-

dujícím, v nmž kláštery seadny jsou dle abecedního poádku
jejicli eholí. Do tohoto seznamu vadn jest i klášter Mino-

ritu v Uniov, teprve r. 1812. zrušenv.

Ke klášterm n a M o r a v zrušeným náležely:

1. Klášter A u g u s t i á n (p r o b o š t s t v í e h o 1 n í k

kanovník ádu s v. Augustina) u Všech Svatých
v Olomouci. Toto proboštství založil roku 1371. pvodn
v Landškrouné v Cechách biskup litomyšlský Petr Jelito pro

12 eholník kanovník pod proboštem, jimž vykázal hrady

Krotenful a Kronfeld, vsi Žabilice a Stítež. též mlýn na Sázav

u vsi Opatova (Abtsdorf). Nástupce zakladatele biskup Albert

ze Šternberka pidlil klášteru landškrounskému r. 1377. faru

v Landškroun a koupil mu r. 1388. od Ctibora z Cimburku
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yes Nezamyslice (na Morav, kr. Olom.) s podacím kostelním,,

svobodném dvorem a mlýnem, též ves Budtín (Budeko) za

750 kop gr. — Mimo to dostal klášter r. 1B86. od Jindicha

z Lípy 1 dvíii-, 1 hospodu, louky, lesy a 5 hiven platu ve vsi

Nezamyslicích — K tomu koupilo proboštství : R. 1384. od

Hechta z Rosic — Schiitzendorfu roní plat (úrok) 5 hiven ve

vsi Laškov za 60 hiven; r. 1389. od Petra ze Šternberka za

174 hivny ves Újezd; r. 1397. od Petra z Krava ve vsi D-
dicích u Víškova 16^4 lánu rolí, 6 krem a 4 dvorce; potom

r. 1402. od Henricha z Brandejsa vsi Trpík a Kozí Noha

v echách za 170 kop gr.

R. 1421. proboštství Augustián v Landškroun od Husit

bylo zpustošeno, eholníci však utekli již ped tím na statky

své do Moravy, kde se pak r. 1434. v Olomouci usadili na

pedmstí v nkolika domech tam koupených. Tyto domy po-

stoupili r. 1493. kapitole olomoucké smnou za kapli Všech

Svatých v pedhradí nov zízenou a za dva domy vedle ní

ležící, k nimž ješt 6 jiných domu pikoupili a na jich míst

novou budovu klášterní r. 1501. vystavli, do níž kanonie land-

škrounská s povolením papeže Alexandra VI. r. 1500. byla pe-
ložena.

R. 1460. potvrdil král Jií proboštstYÍ všecky statky k nmu
náležející, totiž : v Cechách vsi Radimil, Krotenful, Danikov

(Damnikov), Tebovice, Trpík, Kozí Noha, Bystice, Stítž a dvr
v Osiku, které však již po zpustošení kláštera landškrounského

od král. komory byly ujaty a osobám svtským zapsáuy ; na

Morav pak polovice vsi Ddic, vsi Nezamyslice s lesem, Bu-

dtín s lesem dubovým (Doubrava e.), pak 4 lány v Laškov.

Tyto statky moravské rozmnoženy byly dvorem ve Chvalkovi-

cích r. 1479. koupeným, potom polovicí vsi Lešan, kterou biskup

Jan ve Varadín Velkém r. 1492. na zádušní mše za své pedky

klášteru postoupil. Mimo to koupilo proboštství nkteré statky^

totiž: r. 1498. ves Tettice za 445 dukát od Jiíka ze Za-

stízel-Morkovic ; r. 1502. vsi Osiany a Kovalovice s díly

vsí Yrbatek a Šttovic, které r. 1496. Tobiáš z Obanberku

klášteru v 1650 dukátech zastavil, doplacením 120 dukát;

r. 1503. ves Pnin, od Henrycha z Pnín-Drahonovic r. 1496.

klášteru v 900 zl. mor. zastavenou, doplacením 115 dukát. —
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Ale v letech následujících (1555.— 1591.) klášter marnotratností

a nezdárností nkolika probošt, piveden byl skoro na mizinu

íi zabedl do znanfch dluhu, které r. 1593. tehdejší probošt

Jan z Weitersfeldu zapravii a r. 1599. i 1 dvr v Lešanech

^ mlýn v Nezamyslicích koupil. Avšak ledva klášter se zotavil,

opt utrpl znané škody r. 1620. za doby vzpoury na staveních

klášterních i na statcích svých.

Brzy potom zlepšily se pomry kláštera, k emuž pispl

též odkaz kanovníka olomouckého Bartolomje Kramera 3000 zl.,

za které klášter koupil r. 1641. od kapitoly ves Rakovu. Potom

r. 1681. získal klášter koupí za 1800 zl. opt dvr svobodný

ve Chvalkovicích, pedešle pro dluhy prodaný, taktéž r. 1683.

za 13.000 zl. ves Laškov s pivovarem a lesy. — R. 1720.

koupil probošt za 8000 zl. 2 domy blíže kláštera ležící k vy-

stavní nové budov}^ klášterní a nového kostela. Ale podniknutá

stavba nebyla zcela provedena; nebo dne 1-4. srpna r. 1784.

klášter byl zrušen a stavení klášterní i s kostelem odevzdáno

c. k. vojsku za skladišt, potom však r. 1814. zbouráno. (Wolný,

Topogr. I. 1. 279—285.) Ze statk jeho c. k. fondu nábožen-

skému pipadlých a za 209.089 zl. 25 kr. odhadnutých prodány

byly: a) statky Laskov a Lesany (kr. Olom.) — zámek a ves

Laškov s dvorem poplužním a vsi Budeko (Budtín), Penín.

Eakova a Zavadilka, v summ odhadní 67.461 zl. 40 kr., pak

ves Lešany — r. 1825. Františkovi Koláovi zs^ 60.105 zl.

stíbra. (Wolný, Topogr. I. 1. 285. — Wolný, Mahren Y. 537.)

— ój Statek Nezamyslice (kr. Olom.) — zámek a ves X. s dvo-

rem poplužním a vsi Kovaíovice^ Osicany a Tetéiice — prodán

byl tak, že zámek s dvorem popi. v Nezamyslicích odevzdán

byl pod názvem »zemanství« (Junkerei) r. 1788. úetnímu zem-

skému Reindlovi za summu trhovou 7113 zl. a roní inži

2170 zl. 40 kr. ; vesnice pak vytené, za 88.612 zl. 50 kr. od-

hadnuté, r. 1812. postoupeny byly hrabti Augustovi z Segiir

za 76.100 zl. v loterních úpisech. (Wolný, Mahr. Y. 575.) —
) Dvr svobodily ve Ckvalkovicich (kr. Olom.), kterýž se

statkem chvalkovickým, klášteru Augustiniánu v Šternberk ná-

ležejícím, od fondu náboženského byl prodán. (Wolný. Mahr. Y.

576.) — d) Statek Vrbatky^ díl vsi Yrbatek, který r. 1825. od

fondu náboženského koupil Filip Ludvík hrab z Saint G-enois



HOi

za 6210 zl. st. (Wolný, Mahr. Y. 385.) — ]iíimo statky tyta

obdržel fond nábož. množství drahocenných vcí kostelních.

(AYolnÝ, TopogT. I. 1. 285.)

2. K 1 á š t e r (p r o b o š t s t v í) A u g u s t i á n Laterán-
ských kanovník v Šternberk (kr. Olom.) založil

4. bezna r. 1371. arcibiskup dvínskÝ Albert ze Šternberka

pro 1 probošta a 14 eholník a postoupil k jeho nadání vsi

Y<'šovice a Staadl s lesy, k emuž daroval r. 1374. ješt vsi

Kostný, Kladruby s 1 dvorem, Tvorovice s 1 dvorem a roní
plat 372 hivny v Hostkovicích; pak r. 1378. také ves Yše-

tuly. K tomu pikoupil klášter r. 1375. v Tvorovici 1 dvr
s úroním platem 4 hiven a r. 1376. úroní platy 9 hiven

ve vsi Yfškovicích za 114 hiven. R. 1384. odevzdal klášteru

bratrovec zakladatelv. Petr ze Šternberka, též správu farního

kostela sv. Jií v Šternberk s podacím kostelním a desátky

z 8 vesnic k nmu náležejícími, postoupil k nadání kláštera,.

v nmž poet eholník mimo probošta na 24 len rozmnožil,

ješt nkteré dvory a dvorce ve vesnicích , klášteru od zakla-

datele darovaných, a osvobodil klášter ode všech poplatk.

R. 1397. darovali Petr z Krava a Markvart ze Šternberka

proboštství na mše zádušní za f Petra z Šternberka ves Yito-

nice a pl vsi Kyselo vic; k témuž úelu vnovala vdova po

Petrovi z Šternberka r. 1405. klášteru ves Babice v cen
400 hiven. R. 1406. odevzdal Petr z Krava klášteru svobodný

dvr s mlýnem a lesem ve vsi Zerotín, který však klášter

r. 1419. postoupil Yšeborovi z Duban smnou za 8 lán
s 2 dvorci a krmou ve vsi Chvalkovicích.

R. 1408. koupil klášter s povolením markrabte Jodoka

ves Tvorovice, v které ml již pedtím nkolik dvorc
;
potom

r. 1417. úroní plat 4 hivny ve vsi Pirníku, kde již r. 1412.

od Henricha z Krava 16 kop 8 gr. úroního platu dostal.

Avšak r. 1430. když msto a zámek Šternberk po-

8 týdením obležení vdci Husit Prokopovi Yelkému se vzdalo,

klášter i s kostelem od Husit byl vydrancován a zpustošen.

Reholníci utekli již ped tím do Olomouce, kde ješt r. 1460.

v jednom dom žili, obávajíce se opt zaujati sídlo své v Štern-

berk, od nekatolických echv osazeném. Mezi tím prodal

probošt r. 1442. les »Hradecko« u Kyselovic této obci za 26-
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hiven. Kdy se navrátili Aiigustiáni do Šternberka a kdy tam

obnovili zpustošené stavení klášterní a kostel, není známo ; ale

jest jisto, že jim r. 1464. Karel z Vlašimi pl vsi Chvalkovic

postoupil
;

potom Albert z Postupic-Helfenšteina patronát

far}^ v Babicích, a r. 1475. Jan Link 260 kop gr. daroval.

Ped tím r. 1468. dostal klášter šternberskÝ statek ŽerotUi

s tvrzí, dvorem mlýnem smnou za vsi Yitonice, Roštny

s dvorem, Yšetuhy a pustou ves Kladruby, které bratím z Že-

rotína postoupil. K tomu koupil klášter r. 1509. od bratí

Jana a Václava z Lomnic ti osedlé ve vsi Chvalkovicích za

200 dukátu, pak r. 1529. v téže vsi Chvalkovicích 5 sedlák

od biskupa olomouckého: mimo to dostal r. 1512. za ves svou

Staadl od Václava Berky z Dube a Lipého patronát fary

v Hnojici (Gnoitz). Naproti tomu prodal klášter r. 1544. z nouze

5 poddaných ve vsi Pirníku a 2 poddané ve vsi Lhot (Alt-

htten) též r. 1551. úroní plat 5 zl. ve vsi A^fšovicícli Domi-

nikánm za 100 zl. mor. (Wolný, Topogr. I. 2. 50.)

V letech následujících (1557—1659.) zhoršily se pomry
kláštera šternberského, zvlášt když skoro všecko obyvatelstvo

msta Šternberka a jeho okolí od vír}^ katolické odpadlo, a

panství šternberské se dostalo nekatolickému pánu Karlovi

knížeti z Munsterbergu, jenž jako jeho katolití pedchdcové

ml klášter v ochranní správ. I vnitní pomry kláštera staly

se neblahými; nebo r. 1558. uteklo nkolik eholníku prosto-

pášn žijících, též roztržky povstaly r. 1561. mezi proboštem a

eholníky a r. 1566.— 1580. mezi proboštem a nekatolickým

ochráncem kláštera knížetem z Munsterbergu. (Bližší zprávy

o tom viz Wolný, Topogr. I. 253.) Následkem tchto pomr
klesl i poet eholníku r. 1588. až na 4 knze.

Za doby probošta Matj^áše Gašínského z Gašín (r. 1608.

až 1618.) zlepšil}^ se ponkud pomry kláštera, takže sešlá

stavení klášterní opt byla opravena, poet eholníku rozmnožen,

zastavené statky vyplaceny a nkteré dluhy zapraveny. Avšak

r. 1619. dne 6. záí od povstalc vyhnán byl z kláštera probošt

se všemi eholník}^ kteí na i-ozlinych místech se zdržovali a

teprve r. 1621. opt navrátili se do sídla svého. Ale brzy

potom r. 1626. dne 21. ervna vyhoel opt klášter s vtší

'ástí msta, a ledva r. 1633. ponkud byl opraven, r. 1642
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zase zpustošen byl i se statky klášterními od Svédíi, kteí

i probošta na útku zajali a všecky stkvosty klášterní uloupili.

Teprve když r. 1669. reformace katolická také na panství

šternberském pomocí vojska násiln byla provedena, zmohl se

opt klášter v Šternberk tak, že podniknouti mohl r. 1720.

novou stavbu praelatury, potom r. 1737. opravu kostela a

stavbu konventu, a konen r. 1775.— 1783. nov vystavn

byl i kostel klášterní Zvstování Panny Marie. Ale již r. 1784.

dne 10. záí klášter byl zrušen a statky jeho, totiž vsi Babice,

Ze7'otín^ Chvalkovice^ Tvorovice, lsice^ Výsovice a Kyselovice

za 270.696 zl. 15 kr. odhadnuté, i s právem varenÝm v mst
Šternberk pipadly fondu náboženskému. Z tchto statku z-
stavena byla fondu jenom myslivna v pedmstí šternberském

se zahradou o 1 jitru a 300 "]", s lukami o 3 jitrech a pastvi-

nami o 23 jitr. 300 J". Budova prohostsuí dílem postoupena

byla k ubytování farního duchovenstva, dílem rozprodána; tak

stáje, kolny a díl dvoru prodán za 710 zl. Právo varené postou-

peno bylo mšanstvu v Šternberk za 2000 zl. Též pole k pro-

boštství náležející, 155 mr obsahující, prodány byly za 5425 zl.

30 kr. s vyhrazením roní inže pro statek Žerotínský. (Wolný,

Topogr. I. 2. 57. — Wolný, Máhren Y. 740.) — Statek Žerotín

(kr. Olora.), vsi Žerotín a Babice s píslušenstvím, jak to

klášteru r. 1480. od Jana stár. z Zerotína bylo prodáno, koupil

r. 1826. Filip Ludvík hrab z Saint-Genois za 65.015 zl. st.

(AYolný, Mahr. Y. 385.) — Statky Ckvalkovice (kr. Olom.),

ves s dvorem poplužním, odhadnutý za 61.954 zl. ; Tvorovice

Stará (kr. Olom.) ves s píslušenstvím, odhadnutá za 27.851 zl.

30 kr., a Výsovice (kr. Olom.), ves s píslušenstvím, odhadnutá

za 23.670 zi. 25 kr., prodány byly r. 1819 arcivévodovi ra-

kouskému Este Ferdinandovi Karlovi ; ale zámek výsovický

s dvorem poplužním již r. 1789. postoupen byl jako zvláštní

zemanství (Junkerei) Martinovi Strouhalovi za 7425 zl. a roní

inži 1929 zl. 15 kr. (Wolný, Mahr. Y. 575.) — Statek Kyse-

lovice (kr. Perov.), zámek a ves s dvorem poplužním, koupil

od c. k. správy statk státních r. 1790. František Ignác Tkaný,

fará v Senici hrubé, za 41.002 zl. rýn. a postoupil je t. r.

•bratru svému Janovi Tkanému. (\Yolný, Mahr. I. 212.) —
Yeškeré jmní kláštera šternberského obnášelo úhrnem 294.053 zl.

25 kr.
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3. Klášter (p r o b o s t s t v í ) A ii g u s t i á n kanov-
ník u iiejsv. Trojice ve Fulneku založen byl r. 1389.

od držitele téhož statku Benedikta z Krava pro 1 probošta a

9 ebolník, jimž k nadání kláštera zakladatel daroval farní

kostel sv. Filipa a Jakuba ve Fulneku s patronátem a vším

píslušenstvím, který na jméno nejsv. Trojice byl pemnn a

k správ proboštovi jakožto farái odevzdán. Mimo to postoupil

zakladatel klášteru ves Drné (Tyrn) s podacím kostelním,

správcovstvím (rychtou), lesem a vším píslušenstvím; též ves

Jílovec (Eylowitz) s rychtou, solnicí ve Fulneku a štpnici na

vrchu zámeckém. Za to byli Augustiáni povinni sloužiti ron
jistÝ poet mší zádušních za f otce zakladatelova i za zakla-

datele po jeho úmrtí. K rozmnožení potu eholník o tyry
leny daroval r. 1391. Lašek z Krava klášteru ves Blou
s farou a píslušenstvím, pak ves Altstadt. K tomu koupil

klášter r. 1392. od Benedikta z Krava úroní plat 8 hiven

v Gerlichov (Gerlachovicích, Gerlsdorf) a od tamjšího správ-

covství 2 hivny roního platu za 100 hiven
;
potom r. 1399.

od Laška z Krava ves Pustjovo (Petrowitz) ar. 1512. od

bratí Jana a Jiího Nedvídk z Jakubovic ves Lukavec (Luk)

a pustinu Poary za 530 dukát.

Avšak od r. 1523. zhoršily se znan pomry kláštera,

když v nm poala klesati mravnost i pispním probošt pro-

stopášn žijících, zvlášt pak r. 1560. oddal se probošt Jií

Schimberger nevázanému životu pohoršlivému i jiným neestem.

ímž zanedbával i služby Boží a promrhal jmní kláštera tak,

že konen r. 1564. vzdáti se musil dstojnosti své a zaven

byl delší dobu z trestu na hrad hukvaldském. A tak zabedl

klášter do dluh, stavení jeho pustla a poet eholník klesl

až na dva leny, a to práv té doby, když bratrstvo eské

(pikhartství) ve Fulneku k rozkvtu dosplo. Teprve r. 1590.

poal se ponkud lepšiti stav kláštera, jemuž r. 1594. neka-

tolíci navrátili Mariánský kostel na hbitov a nekatolický

držitel statku Jan Skrbenský pt filiálních kostel venkovských

pedešle klášteru odatých.

Y následujících letech postižen byl klášter mnohými po-

hromami ; tak utrpl znaných Škod r. 1643. a 1650. od

posádky Švédské a r. 1695. strašným požárem, jímž klášter
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i kostel vyhoel a tep.rve r. 1698. opt v pedešlý stav byl

uveden, k emuž vynaložil klášter všecky své jistiny a k tomu

ješt upadl v dluhy, které r. 1756. na 9000 zl. obnášely

(Wolny, TopogT. I. 3. 197.)

R. 1784. dne 21. záí klášter byl zrušen a statky jeho,

totiž vesnice Pustjov, Stará Yes (Altstadt), Elov (Bielau),

Jilovec (Eylowitz), Lukavec (Luk) a Drné (Tyrn), veskrz

v Opavsku ležící, pipadly fondu náboženskému, od nhož
r. 1825. pod jménem statku Lukavec (Luk) a Pusiejov (Petro

-

witz) prodány byly Karlovi Josefovi sv. p. z Badenfeldu, drži-

teli panství Fulneku. (Wolný, Topogr. I. 3. 201. — AYolny,

Mahren I. 129 ) Tyto statky r. 1855. prodány byly za 22.000 zl.

stíbra kr. princi Filipovi hrabti z Flandern. (Procházka,

Schlesiens lacdtáfl. Besitz. 48.) — Kostel nejsv. Trojice, jenž

byl klášterním i farním chrámem a mezi r. 1748. a 1760.

zcela nov vystavn, zstal kostelem farním, jemuž ponechána

byla také všecka nadání pi nm založená, (AYolný, Topogr. I.

3. 190.)

4. Klášter A u g u s ti á n bosáku (poustevník )
v Jevíku (kr. Olom.) založen a nadán prý byl již r. 1172.

od biskupa poznaského Filipa z Pernšteina, což však není

dokázáno listinami. První zpráva spolehlivá o tomto klášteru

jest z r. 1322. (1372.), dle které téhož roku klášter v Jevíku

koupil od Henricha z Opole (ze Sakrazy?) ves Rudku (Roudku

Malou) s píslušenstvím za 60 hiven stíb. groš pražských.

(Emler, Regesta TIL 307.) K tomu nabyl klášter r. 1373. od

Artleba z Kunstat-Staechovic 6 hiven st. úroního platu

ve vsi Zdéiíné za 60 hiven, pak od téhož Artleba v téže vsi

6 lán svobodných a ^2 ^^"^^^ poplatního ; r. 1396. od Sulka

z Ratkova ves Bélou (Albendorf) za 37 hiven; r. 1399. od

vdovy po Gutkovi z Roubanína Doroty za 10 hiven úroní

plat 54 groš s 8 slepicemi a 80 vejci ve vsi Roubanín

jakožto fundaci na výroní mši. R. 1401. koupil klášter s po-

volením markrabte Prokopa rychtu (soudství) v Krasykové

(Budigsdorf) ; mimo to dostal r. 1403. od Sulka z Ratkova

úroní plat 3 kop groš ze vsi ZávoHc^ 1 kopu groš ze vsi

Lhoty Horákové (Oehlhútten) u Opatovic a k tomu 3 kopy

groš na 1 mši výroní. R. 1413. odkázala vdova po Jakubovi

Bílek : SUtky a jmní, 20
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z Opatovic Offka kláštera na 1 mši ranní 40 kop gošíi praž.,

z nichž ron 4 kopy gr. klášteru vycházely.

Ale r. 1423. klášter i s mstem od Husitu byl vydí-an-

cován a vypálen, statky pak jeho byly rozebrány. Avšak brzy

potom pozdvihl se znenáhla opt klášter pomocí konventu

kláštera brnnského, jemuž zato byl pi vtlen. R. 1447.—1481.

domáhal se klášter náhrady 200 kop gr. za polovici vsi Zá-

voic (u Zábech, potom zaniklé), kterou si bezprávn pi-

vlastnil Jan Tunkl z Brnika. R. 1465. daroval klášteru pán

na Opatovicích, Proek z Kunštatu, na zádušní mše v kostele

klášterním 2 kusy rolí u Opatovic a u Jevíku, též 40 zl.

mor. na hotovosti a 24 groš platu úroního; taktéž mšan
Raichtoan 24 kop gr. na mše. Pes to všecko musil klášter

pro nouzi v nm trvající nkteré statky prodati, totiž r. 1484.

jeden dvr v Krasykov za 28 hiven hotových penz

a 4 hivny úroního platu: r. 1552. také druhý dvr v Kra-

sykov. Když pak r. 1562. a r. 1587. klášter i s kostelem vy-

hoel, pinucen byl prodati také statky, které nekatolití sousedé

klášteru pedešle odali, ale r. 1587. k rozkazu císae Rudolfa II.

navrátiti musili, totiž vsi Blou, Lhotu, Roudku a Krasykov

s píslušenstvím, pak lesy u Blé a mlýn u Jevíka, což všecko

r. 1600. koupil pán na Opatovicích za roní inži 200 zl. mor.,

pak 14 mr žita a 6 mr pšenice a bezplatné dodávání paliva

klášteru potebného. — Roku 1619. a 1620. klášter od neka-

tolických povstalc byl vydrancován a k tomu pak r. 1645.

musil zaplatiti Švédm velké výpalné. Y této tísni pomohl

klášteru opt konvent kláštera brnnského zvlášt tím, že mu
r. 1667. postoupil za 2000 zl. roního platu k užívání na 13 let

statek Opatovice, který zástavou držel. Mimo to založeno bylo

pi klášterním kostele nkolik nadání Jia mše, zvlášt r. 1644.

od paní Bartodeiské s 300 zl., r. 1669. od Pruknera ze Silber-

flussu s 2000 zL, r. 1680. od Václava Žalkovského ze Žalkovic

s 1000 zl. a j. v. Tím se zmohl klášter tak, že r. 1747. jistiny

jeho obnášely již 28.000 zl. a r. 1761. vzrostly až na 36.143 zl.

43 kr., kdežto dluhy kláštera páil}^ se jenom na 300 zl.

R. 1784. dne 7. záí klášter jeviský byl zrušen a dne

15. prosince t r. propuštn z nho prior s 6 knžími a 1 fráter,

kteí s výslužným jim vykázaným odebrali se 'lo kláštera brnn-
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skélio. Kostel klášterní Nanebevzetí F. Marie r. 17 66. v^^stavený,

stal se farním. Budova klášterní s kaplí nejsv. Trojice a dvma
zahrádkami prodána byla r. 1790. za 1102 zl. Kašparovi Un-

zeitigu, kterýž ji r. 1791. za touže cenu obci Jevíkovské pro

radnici (bývalou praelaturu), školu a kasárny postoupil. Statky

klášteru náležející pipadly fondu náboženskému, od nhož
r. 1790. prodány byly, totiž: a) Vsi Roiidka (R. malá). Blá
(Albendorf) a Lhota Horákova (Ohlhiitten) s dvorem poplužním

a pivovarem, pak mlýn, dvr a 4 domy židovské v Jevíku

koupil Josef Maria sv. pán z Friedenthalu za 11.472 zl. 20 kr.

— b) Statek Krasykov (Budigsdorf, kr. Olom.), ves Krasykov

s píslušenstvím, koupil r. 1790. kníže Alois z Líchten šteina za

13.000 zl. rýn. (Wolný, Mahr. Y. 206, 380 a 642, 703. —
Topogr. I. 2. 421. a 469.) Mimo to odevzdán}^ byly fondu nábo-

ženskému jistiny kláštera k fundacím na mše náležející, které

r. 1761. obnášely 36.143 zl. 43 kr., takže zrušením kláštera

v Jevíku fond náboženský získal úhrnem 61.718 zl. 3 kr.,

z ehož však placena byla pense pevorovi, 6 knžím a 1 frá-

terovi, kteí dne 15. prosince r. 1784. pesídlili do kláštera

Augustiánii v Brn. (AVolný, Topogr. I. 2. 424.)

5. Klášter Augustián bosáku (poustevník)
ii s v. Mikuláše z Tolentino ve Yratnín (Fratting,

kr. Znojem.) založen byl od Františka Benedikta sv. pána Berch-

tolda z Uhercic, jenž základní listinou z dne 20. ledna 1686.

k zaízení kláštera ádu postoupil zámeek ve Vraténín a za-

vázal se vystavti pi nm kapli loretánskou, pak dávati k vy-

držování eholník ron 200 zl. a 12 sud piva. Toto nadání

kláštera od ddiek zakladatele r. 1696. jistinou 5000 zl. bylo

nahrazeno, zaež eholníci pislíbili ron 200 mší sloužiti.

Teprve 20. února r. 1697. postoupen byl zámeek 2 eholníkm
2 Vídn s 1 fráterem pišlým od vdovy po c. k. generálu Do-

natu Heislerovi hrabti z Heitersheimu, Marie Barbory roz. sv.

paní Berchtoldové, a r. 1699. položen základ ke kapli loretánské.

Kadaní pak kláštera ustanoveno bylo listinou nadaní z dne

1. ledna 1728. od majitele statku Uheric (Ungarschitz) Fran-

tiška Heislera hrabte z Heitersheimu, jenž se zavázal klášteru

mimo kus pole k zaízení zahrady odvádti ron 20 sud piva,

12 mr pšenice, 4 míry hrachu, 24 mr žita, 8 mirek másla,

20*
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40 sáh mkkého díví k palivu, a mimo to k stavb kostela

dodati 1000 mr vápna, vystavti hlavní oltá a dávati na vné
svtlo 108 liber másla ovílio, pak k vydržování stavení ron
20 mr vápna a 1000 tašek; za to mli eholníci msín
sloužiti slavnou mši zádušní za rodinu hrabcí.

Až do vystavní kláštera a kostela obfvali eholníci zá-

meek vratnínskÝ a konali pobožnost svou v kapli loretánské

i v kapli sv. Mikuláše nov zízené. Teprve r. 1719. položen

základ k novému klášteru, jehož stavba i s kostelem r. 1726.

založeným a novou kaplí loretánskou pomocí konventu kláštera

vídeského, pak sousední šlechty a obyvatel vratnínskVch

r. 1730. byla provedena.

Klášteru i kostelu dostalo se mnohých dar, zvlášt pak

založeno bylo od r. 1702.— 1780. nkolik vtších nadání na

mše s jistinami 6250 zl. Mimo to ml klášter r. 1757. na ji-

stinách 6200 zl. Avšak již r. 1782. zakázány byly eholníkm,

jichž toho asu bylo 20, konati sbírky vína a obilí v Dolních

Rakousích a na Morav, jimiž klášter r. 1742. dostal darem 150

a r. 1751. na 225 vder vína jakož i mnoho obilí a jiných

vcí. Dekretem z dne 27. ervna r. 1784. naízeno bylo zrušení

kláštera, kteréž YŠak nebylo provedeno, nýbrž 25. bezna r. 1803.

od císae Františka II. jest odvoláno. Konen dekretem kan-

celáe dvorské z dne 30. ervna r. 1814. klášter byl zrušen

a poslední 2 eholníci jeho do kláštera Augustián ve Yídni

povoláni. Klášterní stavení prodáno bylo rozdílným osobám

;

nábytek a vci kostelní odevzdány kostelm farním. Klášterní

kostel zstal pustý, až r. 1821. i s vžemi a zvony požárem

byl obrácen v zíceniny. Jistiny kláštera 6200 zl., též jistiny

fundaní na mše obnášející .6250 zl. pipadly fondu nábožen-

skému. (Zemský archiv morav., Libri Memorabilium Conven-

tas s. Nicolai in oppid. Fratting- No. 60. — Wolný. Topogr. IL

3. pag. 332. — Máhren III. 544.)

6. Klášter (opatství) Cisterciák sv. Marie,

»Fons S. Mariae« (Maria Brunn) eený, ve Záe (Saar) založil

s kostelem P. Marie a sv. Mikuláše r. 1252. baron Boek
z Obran (též »Comes de Bernegg« zvaný), hradní v Znojm^

jenž k tomu úelu od svého tchána Pibislava, kastelána v Brn
a pána statku Kižanova, odkazem dostal mnoho zlata a stíbra^
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zvlášt pak les mezi Polnou a Zdarem ležící, v kterém již

. 1240. Jan z Polné v^^-stavl klášter, eený cella sv. Bernarda

s kostelem sv. Mikuláše, pro 5 Cisterciákii z eského kláštera

Oseku povolany-ch, kteí však toto sídlo brzy opustili, ponvadž

se nelíbilo opatu oseckému. Y tomto lese, od doteného Jana

z Polné postoupeném Pibislavovi k založení kláštera, V3'stavl

ze Pibislavv dotený Boek r. 1252. klášter, a daroval k na-

dání jeho Cisterciákm z Kláštera (u Nepomuku v echách) do

nho povolaným s tcln^ní svou Sibyllou Pibíkovou a manželkou

svou Eufemií vesnice Zár^ Xovou \es (Berclitolsdorf), Hru-

šovany (Rorbach), Dobrou Yodu a Jamy s lesy a vším píslu-

šenstvím ; též kostel v Bitši (Heinriches) a tetí díl všeho vína

na Morav z vesnic Skalice, Puzdan, Zajeí, Pavlovic a Nee-
ratic (Naeratice, Našerace), k tomu celý desátek vsí Kobylí,

Pavlovic a Zajeí. (Erben, Reg. 603.) — R. 1255. odkázal za-

kladatel k nadání kláštera ješt celé své ddictví, jež ml
u msta Opavy, totiž vsi Milhostovice a Plesnou i pul vsi Pulce

(Putsche) s píslušenstvím
;
pak v okolí brnnském vsi Kuerov

a Helhutu (Elhuta. Lhota) s farou, rychtou a vším píslušen-

stvím ; též u tvrze Jaroslavice ves Kídloviky s dvorem,

s dvojím poplužím a vším píslušenstvím, k emuž pidal s\é

kobylišt s .58 kobylami ; konen les sviij u Braslavi k vy-

stavní kostela, k nmuž r. 1258. základ položil. (Emler, Reg.

II. 31, 112 k 447.)

R. 1257. daroval Smil z Liclitenburka klášteru tetinu

desátk z dol stíbrných v Nm. Brod, Blé, Slapanicích

a Pibislavi
;
potom r. 1262. ves Bobrovou; r. 1265. kostel

v Chotboi s právem patronátním, s jeho statky a nadáním,

z jichž dchod dva neb tí Cisterciáci a jeden knz svtský

jakožto správce duchovní vydržováni býti mli; r. 1269. udlil

týž Smil poddaným klášterním nkterých výsad a dal klášteru

vsi Jiíkovice a Radovice. (Emler, Reg. II. 65, 136, 211, 239

a 247.)

R. 1262. potvrdil papež Urban lY. založení, nadání a vý-

sady kláštera Ždarského. (Emler, Reg. II. 134 & 157.) —
R. 1264. daroval Bohuslav purkrabí v Lichtenburku s man-

želkou svou klášteru ves Slavkovice, (Emler, Reg. II. 183.) —
R. 1269. pisoudil Bruno, biskup olomoucký, klášteru desátky
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ze šesti lán ve vsi Michelsdorfu k jeho fae v Kobylech (Ko-

valech). (Emler, Eeg. II. 259.) — R. 1273. daroval král Otakar

klášteru všecky pokuty na penzích, k nimž b}^ poddaní klá-

štera kdekoli v echách byli odsouzeni. (Emler, Reg. 11. 336.)

R. 1277. darovala dcera zakladatele kláštera ždarského

barona Boka, Anežka, manželka Yítka z Rothburku, klášte]'u

tetí díl vsi Tšan, kterf by však jejímu manželu neb dítkám,

když by chtli, za 100 hiven stíbra ml býti opt postoupen.

T5'mž spúsobem darovala dotená Anežka klášteru r. 1287.

a 1290. ves Kižanov. (Emler, Reg. II. 462, 603, 655 a 700.) —
R. 1278. postoupil pražsko' biskup Jan klášteru desátky z jeho

vsi Slove mu náležející. (Emler, Reg. II. 471.)

R. 1284. daroval král Václav klášteru právo patronátní

kostela v Bluin (Lautschitz), v diecesi olomoucké ležící, se

vším píslušenstvím, z nhož však klášter vydržovati ml svt-

ského faráe
;
potom r. 1293. osvobodil obyvatelstvo na klá-

šterních statcích 0(1 soud krajskVxh tak. že jenom soudu

v mst Zdaru mlo býti podízeno. (Emler, Reg. 11. 572, 589.

616, 753 .t 694.)

R. 1289. daroval Herald z Obran s manželkou svou Jitkou

z Welzpurku klášteru žárskému tetinu výnosu z vinic v Pav-

lovicích, v Puzdanech, v Zajeím, v Našeracích a v Jaroši a-

vicích. (Emler, Reg. 11. 639.) — R. 1293. postoupili bratí

z Pernšteina klášteru desátek z vinice jeho v Medlov jim ná-

ležející. (Emler, Reg. II. 688.)

R. 1303. postoupili bratí Oldich a Raimund z Lichten-

burku k založeni špitálu ve Záe klášteru ves Heinrichsdorf

v echách se vším píslušenstvím i s nkdejšími doly stíbr-

nými jakož i pátý díl cla v Chotéboi. — Téhož roku postou-

pili bratí Buek a Znta, ddicové panství Mostic, klášteru

pustou ves Malin (Watín) tak, aby s pustou vsí klášterní Ro-

ketnicí (Bethil) byla spojena v jednu ves, Roketnici eenou.

(Emler, Reg. II. 855; — III. 352.)

R. 1317. potvrdil biskup olomoucký Konrád klášteru roní

plat, který mu ze 472 ^^^^^^ ^® ^'^^ Hruškách (Birnbaum)

a Sezemín s mlýnem Jan z Mezeíe purkrabí brnnský byl

postoupil. (Emler, Regesta III. 149.) — Téhož roku darovala

vdova po Krušinoví z Lichtenburku klášteru desátek v Gutlií
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(Kotlasy). (Emler, Reg. ITI. 165.) — R. 182:3. potvixlil klá-

šteru baron eskélio království Henjcli z Liclitenburkii právo

patronátní kostela v Cliotéboí. (Emler, Reg'. líL .'M-l.) — R. 1830.

daroval klášteru Jan z Mezefíe 20 lán a dvr se \ lány,

rychtu a právo patronátní kostela ve vsi Trautmannsdorfu

u Pavlovic ležící. (Emler. Reg. 682.)

R. 1888. osvobodil markrab Karel klášter ždárský od

placení bern ze všech jeho statk, okolo kláštera na ti mílo

ležících ;
zárove potvrdil klášteru ves Reckovice u Brna s po-

dacím kostelním mu odkázanou; též udlil klášteru právo míti

kl a šibenici na všech statcích sv^ch k potrestání zloinc,

totiž zlodj, loupežník a pali stavu sprostého i sedlského.

(Emler, Reg. IV. 212 a 215.)

R. 1344. daroval Haymann e. Krušina z Lichtenburku

s povolením manželk}^ své Anežky klášteru celé desátky všech

svých podíl na dole y>Klai'itzbh{í« eeném. (Emler, ^Qg. lY.

559.); ped tím pak j*. 1341. desátek ze vsi Kotlas. (Wolný,

Top. 11. 2. 407.) — R. 1894. koupil klášter 1 dvr svobodný

v Bertolsdorfu za 20 hiven. — R. 1396. s povolením papeže

Bonifáce IX. pivtlen}^ byly far}^ v mst Žáe, v Bluin
a v Horní Bobrové s dchody svými klášteru, jenž je eholníky

svými osazoval. Tím se zlepšily kleslé dchody kláštera tak, že

mohl koupiti r. 1406. blízký mlýn kova (hamr) za 61 kop gr.,

od nhož však pozemky mstu Zdaru za 30 kop gr. postoupil;

potom r. 1411. pikoupil klášter 5\., lánu se 4 osedlými

a 1 mlýnem ve vsi Hruškách (Birnbaum), kdež r. 1412. též

dva mlýny a 7 '/.^ lánu klášteru od Beka z Riesenberka a Pi-

bíka z Chrutnic byly pivtleny.

Ale r. 1421. klášter od Husit byl pepaden, vydrancován

a vypálen, též eholníci byli pobiti, jenom opat s nkolika bratry

zachovali se útkem do Brna. Vtšina statk kláštera byla

rozebrána a zstala i po návratu eholník do kláštera zpustlého

pes všecko domáhání se jich až do r. 1460. v rukou cizích.

Ze statk pak klášteru pozstalých musili opatové z nouze n-
které prodati. R. 1466. potvrdil klášteru král Jií z Podbrad

veškerá nadání a statky, zvlášt statek Vojnv Mstec v Cechách

ležící. I vtší ás statk klášterních na Morav se nacházejících

opatství byla navrácena. Avšak již r. 1469. odal král Matyáš
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vtšinu statku, klášteru, protože zstal vren ochránci svému

králi Jiíkovi. A ponvadž opatství ždarskó k obecnému pokoji

v zemi nepistoupilo ani berní neplatilo, ujat}' byly od krále

Matyáše jeho statky a r. 1488. i s opatstvím darovány byh^

ddin vévodm Janu ze Zahan a Jindichovi z Mtinsterberga,

synm j krále Jiího, kteí se smíili s králem Matyášem a témuž

nkteré statky v Slezsku postoupili.

Zatím obdržel klášter r. 1-188. od faráe letovického Petra

ze Zvole odkazem vtší díl vsi Zvole s tvrzí a dvorem, též

faru od téhož faráe nov nadanou s patronátem, pak ves

Branšov a 3 mlýny s píslušenstvím. K tomu koupil klášter

r. 1493. od eka ze Zvole ješt 3 dvory ve vsi Zvole za

500 zl. mor. Potom dostal nazpt za 500 dukát sešlý statek

v Cechách Yojnv Mstec s mstekem, pustou tvrzí a vsi

Eadestínek, Skrlovice a pustou Lhotu od Boka z Kunštatu

;

pak r. 1494. navráceny byly klášteru od Jana z Lomnice vsi

Babin, Sazomin, Kotlas, Yatín, Pokojov a Yetla s lesem Eado-

ninem za . ves Kozlov s dvorem a pustou tvrzí.

K pozdvižení kláštera nejvíce pispli bratí Albert, Jií

a Karel, vévodové z Miinsterbero-u. kteí r. 1498. klášteru, do

ochrany své pijatému, potvrdili veškerá nadání, práva a statky,

slavn pislíbivše, že statky jeho nikdy neprodají ani nezastaví.

Když však v letech následujících káze v kláštee ždarském

klesati poala a následkem toho náboženství nekatolické na

statcích klášterních se rozšiovalo, nzavel biskup olomoucký

Stanislav Pavlovský roku 1588. smlouvu s vévodou Karlem

z Miinsterbergu-Oels, dle které vévoda jménem svým i svého

syna Jindicha Václava za nkterá léna od kostela olomouckého

mu postoupená právo zakladatelské opatství ždárského se všemi

jeho statky moravskými odevzdal biskupovi olomouckému tak, že

tyto statky opatství promnny byly v léna kostela olomouckého,

opat však s jistým potem eholuík v kláštee ml býti vy-

držován. E. 1592, sesadil biskup Stanislav z hodných, slušných

a dležitých píin teiidejšího opata kláštera a jmenoval na jeho

míst za administrátora opatství olomouckého kanovníka Lukáše

Laeta, jemuž naídil, aby do kláštera dosadil 12 poádných

eholník z jiných klášter, které však administrátor nikde

dostati nemohl. Proto hledl nástupce biskupa Stanislava, kar-
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dinál František v. Dietiichstcina statky opatství pivtliti statkm

biskupským, k emuž r. 1601. papež Clomens VILI. a r. 1607.

také císa Rudolf 11. svolení své dali. A tak statky kláštera

žárskélio pivtéleny byly biskupství olomouckému s tím zá-

vazkem, že kardinál a jeho nástupcové mají býti povinni stále

12 Cisterciáku s pí^evorem v Ždae vydržovati. Když však

již r. 1612. dotený poet eholníkuv úmrtím až na 4 sklesl

a doplován neb}^, kardinál uzavel s generálem ádu Cisterciáku

r. 1613. smlouvu, dle které ád cisterciácký v prospch biskupství

Olomouckého navždy se odekl všech statk opatství žárského

za roní summu 1000 zL, kterou biskupství k vydržování se-

mináe ádu cisterciáckého mlo odvádti. Potom porueno

bylo Cisterciákm v Zdare ješt žijícím, aby se odebrali do

nkterého kláštera cisterciáckého v echách. Když tak r. 1614.

dne 15 února klášter byl uprázdnn, upraveno bylo dosavadní

opatství na panský zámek, ás stavení konventu byla stržena

a ostatek téhož stavení odevzdán byl 12 Františkánm s kvar-

dianem sem z Kromíže peloženým. Statky bývalého opatství

žárského pivtlil kardinál z Dietrichšteina s povolením papeže

a císae Matyáše r. 1616. k statkm svým vlastním (zpupným)

a postoupil náhradou za n biskupství statek svj ddiný
Chropyii u Kromíže, r. 1615. za 153.000 zl. mor. koupený.

K statkm bývalého opatství žárského náležely : msto
Zdar s farou a mýtem, msteka Bobrová Horní s farou a Bo-

brová Dolní, vsi Bobrvka s farou, Bohdalec, Bory Horní

s farou, Branšov, Dobrá Yoda, Jiíkovice, Hodiškov, Hrušky

(Birnbaum), Hlinné, Jamy, Kuerov s farou, Kalendorf, Kotlasy,

Kížinkov, Grally, Lhotka, Mirošov, Nová Yes, Obytov s farou,

Olešinky Horní a Dolní, Podolí, Poitek, Pokojov, eice, Raice,

Rozinka, Radovice, Rousmírov, Slavkovice, Svratka s farou,

Sazomin, Sklené, Yysoká, Yatín a Zvole s farou ; v Zajeím

fara a 1 osedlý; pusté vsi: Babin. Radonín, Milikovice a Yetla;

dvr v Kobylí ; desátky z vína a obilí v Kobylí, Pavlovicích,

Zajeím, Puzdanech, Kalendorfu, Nové Ysi, Radimovicích, Bo-

brové Dolní, Slavkovicích a v Petrovicích; vinice a zahrady.

(Wolný, Topogr. 11. 2. 417.) — Mimo to náležel klášteru zámek
v -v -v

^

Zdar se statkem Vojniiv Mstec (kr. Cásl. v Cechách), totiž

msteko Mstec Yojnov, stará tvrz a vesnice Polnika, Stranov,
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Škerlovice, Svtov. Poátky. Radostínek a Hamiy, jak to všecko

bylo pipojeno r. 1614. k biskupství olomouckéniu a r. 1616.

postoupeno kardinálovi z Dietrichšteina. (Desky Z. král. Cesk.

139, D. 21.)

Avšak roku 1688. ddic kardinálv, kníže Maximilián

z Dietrichšteina prodal panství Zdá7' se statkem Radesínem

a se statkem Vojnfiv Mstec (v echách), vyjma vesnice od

Zdaru vzdálené (Kuerov, Hrušovany, Kížinkov a Kalendorf)

s desátkem v Puzdanech a v Zajeím opt ádiL Cisterciákii

za 146.000 zl. r\'n. Tyto statky pijal r. 1639. visitátor ádu
opat velehradský Jan Greifenfels z Pilsenbergu a uvedl do bý-

valého opatství, od Františkán i s kostelem Cisterciákm ode-

vzdaného, opt ehol niky z nkterých opatství, pevzal pak tam

také dstojnost opata; od statk však odprodal r. 1649. s cis.

povolením k zaplacení vytené sumni}^ trhové vesnice Bory

Horní a Dobrou Vodu za 3561 zl. mor. — Potom r. 1668.

prodalo opatství žárské ve vsi Zajeím patronát fary s dvorem^

vinicemi, .lisem a desátkem, též desátek v Pavlovicích a Kobylí

klášteru jeptišek v Brn za 5000 zl. rýn. — R. 1689. vyhoelo

opatství, brzy však bylo opt upraveno a zmohlo se tak, že

koupiti mohlo r. 1709. blízký statek Nové Veselí od Františky

Rosalie hrabnky Kinské za 55.000 zl. rýn., pak r. 1711. statek

Ronov v echách, který však opt prodalo a místo nhc r. 1727.

panství Kízaiiov od Jana Jos. ryt. ze Schwalbenfeldu za

181.000 zl. rýn. koupilo. Mimo to vystavlo opatství také krásný

kostel ve vsi Zvoli a kostel sv. Jana Nepomuckélio na blízké

Zelené hoe. — R. 1737. slioelo opt stavení konventu i se

stechou kostela. Tím zvtšeny byly dluhy kláštera r. 1757.

na 200.000 zl. rýn., kdežto jeho jistiny téhož roku jenom

37.100 zl. obnášely. Ješt vtší škodu utrpl klášter r. 1784.

dne 16. ervence požárem, jímž všecka klášterní stavení a kostel

mimo obydlí opata a stavení hospodáská byla zniena. Brzy

potom cis. listem z dne 4. záí r. 1784. naízeno bylo opatství,

aby pesídUlo do zrušeného kláštera jeptišek v Tišnov a opatství

ve Zdare aby postoupeno bylo pro dm knží deficientu.

Avšak dle cis. listu z dne 4. íjna r. 1784. zrušeno bylo

zcela dne 22. íjna t. r. opatství ve Zdare a propuštn z nho
opat, jenž byl zárove praelátem a lenem stav zemských na

\

i
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Morav, a 49 eholníkn, z nichž vtšina do správy duchovní

pestoupila. Jmní a statky kláštera zrušeného pipadly fondu

náboženskému, na jehož útraty shoelý kostel klášterní Nanebe-

vzetí P. Marie r. 1786. byl upraven a za farní chrám pro-

hlášen, kdežto dosavadní farní kostel sv. Markéty byl zrušen

a r. 1802. za -100 zl. prodán. Praelatura upravena byla za

zámek s obydlími pro úedníky a ás konventu požárem uše-

tená za obydlí pro faráe a uitele i pro školu. (Wolný, Topogr.

II. 2. 419.)

K statkm klášterním, moravskému fondu náboženskému

pipadlým, náležely: 1. Panství zárské se zámkem Zdarem

(kr. Jihlav.), se statkem Yojnv Mstec za 359.982 zl. 80 kr.

odhadnuté, pEik statek ISIové Veselí^ odhadnutý za 108.494 zl.

15 kr., kteréž prodány byly r. 1826. Josefovi hrabti Yiatislavovi

z Mitrovic za 179.550 zl. stíbra. (Wolný, Máhren III. 410

a 435.) — 2. Statek Vojnv Mstec (kr. Cásl. v Cechách) koupil

týž Vratislav r. 1826. za 141.450 zl. stíbra. (D. Z. král. esk.

1138, G. 27.) — 3. Statek Radesín (kr. Jihl), za 153.611 zl.

30 kr. odhadnutý, prodán byl r. 1826. Františku Schneiderovi

za 83.050 zl. stíbra. (Wolný, Máhren YI. 380.) — 4. Panství

Kizanov (kr. Jihl.), za 205.042 zL 30 kr. odhadnuté, r. 1790.

postoupeno bylo v nájem ddiný za roní inži 9378 zl. 36 kr.

Karlovi Endsmannovi, jemuž pak r. 1809. bylo prodáno. (AYolný,,

Mahr. YI. 201.)

Mimo tyto statky pipadla fondu náboženskému jistina

49.600 zl. rýn. klášteru ždarskému na statcích kláštera sedle-

ckého v Cechách pojištná jakož i jistina 1160 zl. rýn. klášteru

odkázaná od Barbory Rozvailové v echách. (D. Z. král. esk.

239, A. 8. & 667, J. 7.)

7. Klášter (op ats t ví) Cisterciák veYelehrad
založil r. 1190.— 1198. markrab moravský Yladislav s povo-

lením bratra svého krále Pemysla Otakara a daroval k nadání

jeho statek u Yelehrad ležící s pustým kostelem sv. Jana a

20 jiter pozemk, též vsi Boršice, Zlechov a štnovice, jak

to vše k úelu tomu za 118 hiven stíbra koupil. K tomu

dostal klášter darem od šlechtice Dticha Hrutovice vesniku

Kostelany. (Dle listiny krále Otakara r. 1202. Erben, Regest.

Boh. k Mor. 211.) — R. 1220. koupil klášter ves JaroŠov a
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obdržel od biskupa olomouckého Ruperta všecky desátky všech

vesnic, které již v žup opavské klášteru náležely totiž: Ve-

lehrad (ves trhová, r. 1228. msto), ]\laatice, obojí Popovice

(horní a dolní), Knžípole, Chvalkovice, Jarošov, Tupice, Bor-

šice, Kostelany, ]S'edakonice, PoliŠov ce, Píkluky (Pítluky)

Yelenovice, Babice, Ystonovice (Uštnovice), Veselé, Bes.
Potvorovice a Štiboice (Ctiboice) se vším píslušenstvím. Téhož

roku postoupil král Otakar klášteru ves Zarošice, pvodn ná-

ležející ke kostelu v Uhericích, jemuž náhradou za desátky

z vinic klášter ron soudek vína dávati se zavázal. (Erben.

Regest. 293 & 294.) — R. 1221. postoupil markrab moravsky-

Henrych (též Vladislav e.) klášteru statek a ves Sukovice

s polovicí lesa Rašína. (Erben, Regest. 299.) — R. 1222. vy-

kázal biskup olomoucky- Robert kostelu farnímu ve vsi Fryšav

(Vršany), klášteru velehradskému od jeho zakladatele darované,

desátky téže vsi. (Erben, Regest. 305.) Téhož roku daroval

arcidiakon olomoucka Radislav klášteru díl vsi Hoštice s ro-

ními poplatky (úroky) 18 hiven; k tomu role ve vsi Klado-

rubech, v žup olomoucké ležící, a ti mlýny u Opavy a

v Opav zahradu a jeden dum. (Erben, Regest. 309.)

Dle listiny dne 27. listopadu r. 1228. dané," kterou král

Pemysl Otakar klášteru velehradskému udlil mnohých výsad,

zvlášt osvobození všech jeho statku na Morav a v Cechách

od všech daní, kontribucí a dchodu královských, náležely téhož

asu klášteru mimo statky svrchu již vytené ješt vsi: Újezd.

ej (ejov), Spytihnv s líaplí, Žirutky (Sirotky), Lúka
u Brna, Bešany, Mašice, Únšovice (AVisew); v Podivíne

dvíir, v Opav dva dvory a v Brn Starém dvr; jS'mice.

Otradice, Cetechovice, Baice, Traplice, Važany, Domankovice,

Mistin, Parešovice, Turkov, Piš, Bezovice, Veliká, Biskupice

a Zablaany (díl); v Unov mlýn a nkolik dom s roním

platem 3 hiven ; v Paislavicích role na dv popluží a v žup

znojemské dvr a mlýn. (Erben, Regest. 343 - 345.) — K tomu

koupil klášter r. 1234. dvr ve vsi Doloplazech za 100 hiven

st., pak r. 1236. dv vinice na Vidníku (Widnik an dem Ecke)

ležící za 40 liber denár. (Erben, Regest. 400 a 421.) —
R. 1236. daroval král Václav klášteru náhradou za škodu ve

válce mu uinnou ves Volkovice na Znojemsku u vsi klášterní
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Fryšaii ležící. (Erben, Kegest 418 a 482.) — Potom dostal

klášter darem: r. 1238. rozsáhlý les u Záblaan ; r. 1247. kapli

Popovice u Kunovic s právem patronátním a píslušenstvím,

rybae v Kostelanecli a dva lány rolí v Radkovicícli ; r. 1248.

les Svrín ležící mezi Bestem a Sukovicí. (Erb., Reg. 443^

546 a 557.) R. 1250. potvrdil markrab Pemysl klášteru

všecka práva a privilegia od král eských a markrabat mo-

ravských mu udlená jakož i všecky statky klášterní, k nimž

dle listiny papeže Innocence lY. z dne 18. prosince r. 1250.

mimo statky již vytené náležely též vsi : Roštín, Domanín,

Kunovice, Libice, Vlkovice, Ješkovice, Hlavnice, Sádek, Jemnice,,

Ekhardsdorf, Hermansdorf, Bratrošov (Bratíkovice), Mladotice,

Chlebiov, Yiklešice, Keme, Balatice, Hat, Darkovice a Še-

betov. (Erben, Reg. 579 a 582.)

R. 1256. potvrdil král Otakar klášteru koupí vsi Zlatníky

eené. (Emler, Reg. II. 35.) R. 1258. postoupil klášter králi.

Pemyslu Otakarovi od statku svého ostrov, na nmž byla

kaple sv. Jií, k vystávaní nového msta Hradišt jakožto

pevnosti proti Maarm, do nhož dle rozkazu krále také

poddaní kláštera z jeho vsi trhové Velehradu s poddanými

král. statku Kunovic se pesthovali; jakož i trhy z Velehradu

a z Kunovic tam peloženy byly. Za to všecko dostalo se

klášteru náhradou z každého stavení nového msta Hradišt

roního platu po 12 penzích (denárech) vždy o sv. Martinu;

k tomu vykázáno bylo též tržné, které každý týden z trhu

dvoudenního vycházelo, za jeden den klášteru ; mimo to po-

stoupil král konventu kláštera právo dosazovati soudce spo-

leného do msta Hradišt, kteréž král nadal nkterými statky

a mnohými svobodami. (Dle listiny dané u Nového Velehradu

23. kvtna 1258). (Emler, Reg. II. 73 a 113.) — R. 1264. po-

tvrdil Beneš, purkrabí v Risenburku, klášteru 12 usedlostí (lén)

ve vsi Veliké, které pedešle jeho otec Bohuslav ke kostelu

velehradskému byl postoupil. (Emler, Reg. II. 173.)

R. 1265. zavázal se klášter odvádti biskupovi olomou-

ckému ron 1 hivnu zlata za desátek penžitý z vesnic svých,

k nimž náležely; Bes, Tupice, Zlechov, Boršice, Kostelany,

Nakonice (Nedakonice), Polišovice, Domanín, Mistín, Klobouky,

Potvorovice, Waltersdorf, Pítluky, Nmice, Velenovice, Chval-
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kovice, Doloplazy, Sukovice, Babice, Úštnovice, Jalubj^ Traplice,

Yelehrad, Knžípole, Jarošov, Maratice, obojí Popovice, A"ažany.

Újezd, Sifridsdorf, Darkendorf (Darkovice), Piš, Balatice, Chle-

bešoY (Clilebikov), Hoštice, Štiboice (Ctiborice), Ješkovice.

Jemnice, Sádek (Zadek), Libice, Bratíkovice, Mladotice, Ek-

hardsdorf, Hennansdorf (Hermsdorf), Bohdanovice a Schiin-

bruTin. (Emler, Reg. 11. 184.) — R. 1287. postoupil klášter

biskupovi olomouckému místo platu roního 1 hivny svrchu

vyteného ves Chvalkovice, ped branou olomouckou ležící.

(Emler, Reg II. 609.)

R. 1292. navrátili bratí Blud a Henrych hrabata z Frei-

bergu klášteru lesy ii msta Freibergu (Píboru) ležící, které

jejich otec Frank hrab z Freibergu i s právem patronátním

kostela ve Freibergu a jeho píslušenstvím pedešle klášteru

b3^1 daroval k vystavní nové vsi, Dtichovice (Dietrichsdorf,

Theodorici villa) eené, k níž z dotených les 52 lánu bylo

pidleno. (Emler, Reg. 11. 687 & 831.)

R. 1294. postoupili brití Hartléb a Vítek z Bubna

klášteru pl vsi Bochoe u Perova ležící, kterou jejich otec

Hartléb klášteru odkázal. (Emler, Reg. II. 716.) — R. 1295.

potvrdil a obnovil král Václav obdarování klášteru velehrad-

skému od Boleslava vévody krakovského uinné, dle nhož se

konventu kláštera z Bochny dávati mlo ron 80 kruh neb

týdn 2 kruhy soli. (Emler, Reg. II. 721 a 735.) — Dle listiny

z dne 9. srpna r. 1296. náleželo k právm, klášteru velehrad-

skému od krále Otakara udleným, též vybírání cla po devt

týdn v mst Brod Uherském. (Emler, Reg. 11. 739.) —
R. 1299. postoupil Oldich z Hradce (de Xovo castro) klášteru

právo patronátní kostela v Slavonicích s kaplí a vším píslu-

šenstvím. (Emler, Reg. 11. 785 )
— R. 1300. (1340) odkázal

Bruno z Dražovic klášteru velehradskému dvr svj eený
Schonhof (Krásné Dvory) s poplužím a vším píslušenstvím

i se 4 lány téže vsi u téhož dvora zde onde ležícími. (Emler,

Reg. 11. 801. IV. 324, 345 a 388.) — R. 1301. postoupil král

Václav klášteru právo lovení ryb v ece Morav u klášterní vsi

Kostelan. (Emler, Reg. II. 811.) — R. 1302. daroval ^lilota

z Benešova klášteru pl vsi Leskovce (Spachendor) v provincii

opavské a diecesi olomoucké ležící blíže klášterní vsi Bohda-

novic. (Emler, Reg. II. 822.)

j
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Dle listiny z dne 28. ervence r. 1320. náležely klášteru

velehradskému ti lesy u vsí klášterních Polešovic, Nedakonic

a Kostelan. (Eniler, eg. IIL 257. & 318.) — R. 1338. potvrdil

markrab Karel klášteru jeho svobody a výsady a udlil mu
též právo hrdelní na všech statcích jeho k potrestání zloinc,

totiž zlodj, loupežník a žhá stavu sprostého . sedlského.

(Emler, Reg. IV. 217.) — R. 1344. postoupila Jutta, vdova po

Rupertovi ze Sušic, klášteru jedno láno ve vsi Sušicích, z nhož
ron jedna hivna platu vycházela. (Emler, Reg. IV. 583.)

Z vytených statk etných klášter od r. 1347.— 1420

prodal, zastavil neb postoupil na as nkteré vesnice, aby

mohl zapraviti velké dluhy a úroky židm povinné.

í^ejvtší neštstí potkalo klášter r. 1421., když v msíci

lednu byl pepaden, vydrancován a vypálen od Husit, kteí

prý i opata s 3 frátery zajali a v kostele na hranici za živa

upáhli. Ostatních 13 eholník zachovalo se útkem do Hradišt,

kde pi farním kostele svém po 30 let bydleli, až zpustošené

stavení klášterní ponkud opt bylo upraveno. Mezi tím vtšina

vesnic klášterských byla zpustošena a mnohé z nich zastaveny,

ímž klášter upadl do velké bídy a nouze, z níž ponkud
vybedl, když s povolením papeže r. 1453. klášteru pivtlen}^

byly fary v Polišovicích a Boršicích, zvlášt pak když r. 1485.

uherský král Matyáš všecky zástavy klášterních statk pro-

hlásil za neplatné a zrušené. Avšak v letech následujících

klášter, v nmž r. 1550. žili jenom dva neb ti eholníci, pi-

nucen byl opt zastaviti neb i prodati mnohé vesnice, aby

zachoval aspo jeden díl z bývalých statk. K pohromám, jimiž

klášter toho asu byl postižen, náleží zvlášt, že r. 1619.

odbojní stavové nekatolití všecky statky kláštera prodali

Alžbt Kotvrdovské z Olešnika, paní na Buchlov, za

10.000 dukát s tou povinností, aby ti eholníky v kláštee

tehdáž žijící vydržovala.

Avšak tyto statky po bitv blohorské navráceny byly r. 1622.

opt klášteru. Tím, zvlášt pak ádným hospodástvím nového

opata Jana Greifelfelsa z Pilsenburgu (r. 1628.— 1650.) zmohl

se klášter tak, že nejenom klášterní budovy, praelaturu a konvent

r. 1630. nov vystavl, nýbrž i pikoupil r. 1629. nkolik statk.

I pes velké škody, které klášter utrpl r. 1663. vpádem Turk
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do zem na statcích svých, potom v. 1681. požárem na kostele

a staveních klášterních, zlepšily se pomry jeho tak, že nejenom

klášterní budovy opt upravil, nVbrž i r. 1694. za 205.000 zL

rýn. koupil panství Yelké Heraltice v kraji Opavském, které

však r. 1767. za 280.000 zl. prodal, a místo nho pak r 1770.

panství Wiesenbe7'g za 322.200 zl. rýn. koupil. K tomu získal

klášter od císae Leopolda I. a Karla VI. dve opatstvi v Uhrách^

Paczto a Pilis^ které nákladem 80.000 zl. zlepšil; potom r. 1717.

koupil statek Oechové malé s dvorem svobodným za 45.500 zl.

— Mimo to vystavna byla r. 1770. praelatura a r. 1721. do-

stavn kostel klášterní Nanebevzetí P. Marie, který pedtím

r. 1719. podruhé shoel. (AVolný, Topogr. I. 2. 256.) Pes ve-

škerá v^^dání vytená ml klášter také mnoho jistin, mezi nimi

9000 zl. klášteru sedleckému v echách r. 1770. pjených.

(Desk. Z. král. esk. 538, E. 21.) Nebo r. 1777. obnášely

roní píjmy kláštera velehradského 40.026 zl. 23 kr., vydání

však jenom 26.562 zl. 10 kr. Toho asu bylo v kláštee 44 knží

se 16 kleriky a frátery.

R. 1784. dne 27. záí opatstvi Cisterciákii ve Yelehrad

bylo zrušeno a z nho s výslužným byli propuštni eholníci,

z nichž mnozí do správy duchovní pestoupili. Kostel klášterní

Nanebevzetí P. Marie stal se farním ; klášterní budovy pipadly

fondu náboženskému a v jedné ásti konventu ubytován fará

a uitel, v druhé pak umístna r. 1805. vojenská nemocnice

a r. 1850. vojsko: praelatura promnna v zámek. (Wolný,

Topogr. I. 2. 243.-258.)

Veškero jmní kláštera zrušeného (znané summy hotových

penz a jistin, stkvosty, velká zásoba vína a jiných vcí) jakož

i statky ujaty byly k fondu náboženskému. K tmto statkm

náležely: 1. Panství Velehrad (kr. Hradiš.), pi nmž r. 1752.

bylo 8 dvor s 2977 mr rolí a zahrad, 45 mr pastvin,

83 mr vinic 1. tídy a 27 mr 2. tídy, louky na 1422 voz,

les 2. tídy 4773^4 mr; od poddaných pak mimo robotu

vycházelo íroních plat na penzích 1882 zl. 26 kr., mimo

to ron pediva 2800 liber, 2257 slepic, 7811 vajec, 250 lib.,

loje, 514 zl. na penzích, 268 mr pšenice, 1062^4 mr žita,

335 mr jemene, 18^/^ míry ovsa, 11'/^ mír. prosa a 178'/^ m.

prachu mlýnského; potom desátku 603^2 '^dra vína 1. tídy.



321

a 20174 vdra vína 2. tídy, 4387g mr pšenice, 1019 mr
žita, 379 m. jemene, 244 m. ovsa a 59 m. prosa. Toto panství

prodáno bylo veejnou dražbou r. 1837. Šimonovi Jiímu sv.

pánu z Siná. (Wolny, Top. I. 2. 257.— Maohr. IV. 436.) —
2. Panství Wiesenberg (kr. Olom.), r. 1784. za 319.102 zl.

20 kr. odhadnuté, prodáno bylo r. 1833. Antonínu Fridrichovi

hrabti Mitrovskému z Mitrovic za 216.050 zl. st. a 60.000 zl.

st. náhrady komornímu úadu a nájemcm železných hutí.

(Maehr. Y. 838.) — 3. Statek Vejvanovice (Nennowitz, kr. Brn.)

koupil od fondu náboženského r. 1790. Jan Reindl, mšan
brnnský, za 32.500 zl. (Maehr. II. 2. 174.) — 4. Statek Boh-

tice v Slezsku pruském s proboštstvím kláštera velehradského

prodán 21. prosince 1784. od státu za 41.000 dolaruv Eugenovi

a Aloisovi bratím Hennum sv. pánm z Hennebergu. (Prásek,

Tlastiv. slez. II. 44.) — 5. Statky k oýatstvim Paczto a Pilis

(Pleis) v Uhrách náležející. (Maehr. lY. 453.) Yeškeré jmní
opatství velehradského páilo se na 2 milliony zlatých.

8. Klášter (opatství) j eptišek ádu C is terciák
»M aria Porta coelic v Tišnov (Tišnov Pedklášteí)

založila r. 123 ^/g královna eská Konstancie se synem svým

Pemyslem markrabtem moravským, jenž k nadání kláštera

r. 1234. daroval ves trhovou (mstys) Tišnov
\
potom za statek

Tebovou^ který otec jeho král Otakar k vystavní téhož klá-

štera byl ustanovil, postoupil klášteru výmnou msta Jihlavy

(statek jihlavský) s clem a 9 vesnicemi a statek Brtnice

s 8 vesnicemi, pidav k tomu statek Yyhnanov (tJnánov) s pí-

slušenstvím, též vsi Yýmyslice a Lukov ; zárove darovala krá-

lovná Konstancie klášteru vsi Kapanice (zanikla), Cej a Knh-
nice (Knínice). Mimo to dostal klášter r. 1235. od Pemysla

vsi Lomnice (Lomnicky) a Železnou, potom r. 1238. vsi Drásov,

Cakovice, Tšov a ííaluany (Nalouany).

R. 1238. daroval klášteru Jimran (Emeran) z Medlova

desátky z dol na stíbro a jiné kovy v horách svých u hradu

Kamene (Zuberstein). — R. 1240. dal král Yáclav klášteru

tišnovskému, v jehož kostele pochován byl bratr jeho markrab

Pemysl a matka jeho královna Konstancie, Újezd Krnov v Ho-

lešicku (Opavsku) ležící, zárove pak potvrdil klášteru všecky

statky jeho, totiž : Tišnov ves trhovou, u níž ležel klášter

Bílek : Statky a jméní. 21
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•» Porta coeli«\ vsi Lomnice, Železnou, Všechovice, Jamné

(Jemné), Humence, Rohoš, Zlior (Nazhore, pl), Skrbimí (pl),

Moštit, Vlovice, Drahnice (pl), Knínice, Teice, Ymyslice

(Výmyslice), Lukov, Vyhnanov (Újezd s vesnicemi), Naloužany,

ej, Kapanice a Holiendorf (Bohnchvalovice v okolí Opav}-),

jak tyto statky všecky darem pipadly klášteru; pak vsi Drásov,

Svatoslav a Panov s píslušenstvím, které král Yáclav klášteru

dal smnou za statky brtnický a jihlavský^ za kteréž klášter

dostal též od královny Konstancie ves Komin, za 280 hiven

stíbra od ní koupenou. Mimo to postoupil král Yáclav klá-

šteru právo patronátiií kostela sv. Petra v Brn a kostel

v Budjovicích a Bitši (Heinrychs) s desátky. — Konen
odevzdal týž král r. 1249. klášteru vsi Selib (Selpe) a Balyarad

v král. Ulierském v diecesi Ostihomské blíže Trnavy ležící.

(Erben, Reg. 403, 416, 437, 446, 458, 470 a 577.)

R. 1259. potvrdil král Pemysl (Otakar) listinu základní

kláštera tišnovského ponkud zmnnou. (Emler, Reg. IL 82.) —
R. 1281. koupil klášter od Hartleba z Dubna ves Újezd v kraji

Znojemském u Pohoelice za 130 hiven stíbra. (Emler, Reg.

II. 537.) R. 1293. postoupil Tas z Lonmic klášteru za ves Ivany

výmnou dva lány a 4 dvorce v Zerkovicích. (Emler, Reg. II.

699.) — R. 1296. když kostel sv. Petra na vrchu v Brn se stal

proboštskÝm a kollegiátním, ponecháno bylo klášteru tišnov-

skému právo patronátní téhož chrámu i statky jeho, totiž ves

Bosonohy (Barfuss) a desátek v Kuími. (Emler, Reg. II. 763.)

— R. 1303. koupila abatyše kláštera tišnovského od probošta

olomouckého dm pod vrchem sv. Petra. (Emler, Reg. IL 851.)

— R. 1309. postoupil klášter ves Yáclavice Yojslavovi z Ki-

žsmova na as života jeho k užívání za 500 hiven stíbra.

(Emler, Reg. IL 948.) — R. 1319. postoupil klášter vesnice své

Bosonohy a Bohnchvalovice biskupství Olomouckému za desátek

v eji a Kapanicích témuž biskupství náležející. (Emler, Reg.

IIL 208.) — R. 1333. prodal klášter dum pod vrchem sv. Petra

v Brn, r. 1303. od probošta kostela olomouckého koupený, opt

témuž proboštovi za 10 hiven gr. praž. (Emler, Reg. IIL 797.)

— R. 1336. potvrdil markrab Karel opatství v Tišnov všecka

práva a udlil obyvatelm mstyse ejce a vesnic Yýmyshc a

Knínic právo varené. (Wohiý, Top. IL 1. 346.)
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R 1425. opatství tišnovské od Husitu bylo vydrancováno

a zpustošeno, statky jeho pak rozebrány a vtší díl jich po-

stoupen bratím Bavoru a Janu z Pernšteina. Jeptišky zachránily

se útkem a teprve r. 1437. navrátily se do spustlého kláštera

tišnovského. který i s kostelem až do r. 1454. opt upravily.

Akoliv markrab Albrecht r. 1437. klášteru všecka práva

a spravedlnosti potvrdil, ziistaly pece mnohé statky jeho v cizích

rukou, zvlášt pak statek Tišnov drželi ješt r. 1545. páni

z Pernšteina. I nkteré stateky klášteru pozstalé musily

jeptišky pro velkou nouzi od r. 1458.— 1558. bu zastaviti

aneb prodati. (Wolný, Top. II. 1. 347.-349.)

K. 1587. dosazena byla za abatyši kláštera tišnovského

dosavadní abatyše kláštera Benediktinek v Pustimi, r. 1341.

založeného a bohat nadaného, který biskup olomoucký Stanislav

Pavlovský práv zrušil, statky jeho k biskupskému statku Yíškovu

pivtlil a r. 1588. poslední 3 Benediktinky do kláštera tišnov-

ského peložil. (Emler, Reg. IV. 393. — Wolný, Top. II. 1. 349.)

Po smrti této abatyše r. 1588. obnoveny byly spory pedešlé

mezi biskupem olomouckým a novou abatyší z rozliných píin
povstalé a neblahé tyto pomry ukoneny byly teprve r. 1599.

sesazením abatyše.

R. 1592. postoupilo opatství patronát fary v Budjovicích

Moravských, též vesnice Jackov a Lukov, 2 mlýny a vápenné

lomy nejvyššímu komorníkovi moravskému Hynkovi Brtnickému

z Waldšteina za jeho vesnice Drahonín s dvorem, pivovarem

a mlýnem, Borá, Stpánovice, Zahrádku, Oujezd s farou a pustým

hradem »Hrádek « eeným. Olší s farou, Stítež a Skryje.

R. 1619. opatství v Tišnov bylo zpustošeno a od stavil

odbojných zrušeno a statky jeho rozprodány. Ale po bitv blo-

horské jeptiškám z hradu Pernšteina r. 1625. se navrátivším

opt odevzdán byl klášter i se všemi statky, k nimž v letech

následujících i nkteré jiné byly pikoupeny, totiž : R. 1628.

dvr svobodný ve vsi Bosonohách za 6000 zl. ; r. 1707. dvr
Železná za 3000 zl. ; r. 1748. statky Ždárec a Louky za

52.000 zl. Naproti tomu pozbyl klášter r. 1688. vesnice Selpc

a Balyarad v Uhrách od Turk zpustošené a ujaté, utrpl

r. 1741. od Prušák škody na 55.000 zl. na statcích svých,

z nichž r. 1750. statek Yýmyslice za 12.000 zl. musil prodati.

21*
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Pece však r. 1748. dostavna byla budova klášterní (konvent)

a upraven kostel Nanebevzetí P. Marie, ímž dluhy kláštera.

v nmž r. 1754. bylo 60 jeptišek, na 64.000 zl. vzrostly.

(Woln<'. Topogr. II. 1. 349—352.)

R. 1782. dne 19. bezna opatství tišnovské bylo zrušeno,

kaple sv. Kateiny pi kláštee zavena, stkvosty kostelní (stíbro

a peníze za 4665 zl. odhadnuté) a roucha mešní na 5730 zl.

20 kr. odhadnutá prodána k ruce fondu náboženského, z nhož
45 jeptiškám a 7 sestrám do stavu svtského propuštny'

m

jakož i proboštov^i a 2 knžím ádu cisterciáckého, pi kláštee

správu duchovní majícím, placeno bylo vfslužné. Kostci klá-

šterní Xanebevzetí P. Marie stal se farním v Tišnov Ped-
klášteí a zízena pi nm r. 1782. fara z fondu náboženského.

Tomuto fondu pipadlo panství Tišnov (kr. Brn.), totiž msto
Tišnov a vesnice Újezd, Bosonohy, Ble, Borá, Bezina, Drahonín,

Drásov, Hájek, Hradany, Jamné, Jilmové, Komín, Knínice

(Nmecké), Louka Dolní a Horní, Lomnická, Lubny, Nová

Ves, Olší, Ochoz, Rohosec, Rikonín, Serkovice, Skryje, Štpa-

novice, Štemchov, Svatoslava, Yíska, Yratislávka, Yšechovice^

Pedklášter (Vorkloster), Zahrádka, Zdárec a Železná se vším

píslušenstvím — kteréž za 286.609 zl. 15 kr. odhadnuté, r. 1798.

Yilémovi sv. p. z Mundy, továrníkovi v Brn, za roní inži

15.302 zl. 25 kr. ddin bylo pronajato a potom r. 1799. za

277.179 zl. 35 kr. prodáno mimo dvr poplnhii pi kláštee

ležící, který již r. 1798. témuž továrníkovi za 3477 zl. 13 kr.

a roní inži 1936 zl. 39 kr. jakožto zvláštní zemanství (Jun-

kerei) byl postoupen. Bývalé proboštství promnil majitel v zámek

a v stavení klášterním zídil továrnu na sukna. (TTolny, Top.

n. 1. 339—353. — Mahr. II. 2. 510.) Mimo to odevzdáno bylo

fondu náboženskému 26.000 zl. jistin u kláštera ždarského

uložených. (Arch. místodrž. esk. 145/21.)

Zrušením opatství tišnovského získal fond náboženský

úhrnem 352.387 zl.

9. Klášter (opatství) Cisterciánek eený »Krá-

lové kláš ter« (Aula St. Maria e, Maria-Saal) v Starém
Brn založila r. 1322. ovdovlá králová eská Alžbta a da-

rovala k nadání jeho r. 1323. mstyse Mnín (Monitz) a Hustope
(Auspitz), též vsi Starovice (Staroviky) a Nestarovice, pak
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práva patronátní kaple sv. Yáclava v Brn a kaple sv. Prokopa

v Starém Brn. (Emler, Keg. líL 332, 345, 346 a 360.) Mimo
to postoupila zakladatelka s povolením krále Jana k opatství

dosavadní kostel farní Nanebevzetí P. Marie bez fary, který

pozdji odevzdala k špitálu pi kláštee založenému, pro opatství

však nový kostel P. Marie stavti poala. Nadání toto potvrdil

král Jan, vykázav klášteru také potebné díví z blízkých les
královských a osvobodiv statky i poddané kláštera od soudu

zemského i od všech dávek zempanských, vyjma da zemskou.

(WolnÝ, Top. 11. 1. 152.)

R. 1324. daroval klášteru Jindich z Lípy dva lesy ležící

u statk Obran a Jehnic, potom r. 1325. odkázal klášteru vsi

Hluboany, Málomice a díl Hiisovic s dvorem svobodným,

pak r. 1326. dal mu též právo patronátní a dchod}^ kostela

farního v Olbramovicích, k nmuž náležel desátek ze vsí Kubic,

Želovic, Lidmic, Polkovic a Babic. (Emler, Reg. III. 396, 403

a 456. — Wolný, Topogr. II. 2. 153.) — R. 1326. odkázala

vdova po Yítkovi ze Švábenic Berchta klášteru vno své 350

hiven groš pražských na vsi Moravanech pojištných. (Emler,

Reg. III. 460.) — R. 1327. daroval král Jan klášteru vsi Yo-

mice s tvrzí a Bukovany, od královny Alžbty summou 200

hiven jménem kláštera vyplacené, potom právo patronátní ko-

stela v Kralicích. Téhož roku obdržel klášter ves Stanovíce

(Stanovišt) smnou za ves Nasedlovice. (Emler, Reg. III. 515,

516 a 531.).

R. 1329. koupila králová Alžbta klášteru ves Frainšpice

za 500 hiven stíbra a odevzdala mu r. 1330. listinou základní

všecky statky své, totiž Hustope, Starovice obojí, Zarošice,

Mnín, Leskov (Lískovec), Yravice, Yelatice, Rudku (Ruda),

Stanovíce (Stanovišt), Oešín, Kladrun, Hajany, Frainšpice, mlýn

u sv. Benedikta a dvr v Starém Brn. (Emler, Reg. III. 598.

a 650.) — R. 1331. založila králová Alžbta pi kláštee též

špitál s 8 knžími svtskými pro 8 chudých, k jehož nadání

darovala dvr svobodný u Brna, pak 10 hiven roní inže

a desátek z vína s právem horním na vinicích »Rybník« zvaných,

potom ves Roštnice a všecko stíbrné náiní. K tomu postoupil

král Jan jakožto spoluzakladatel kláštera patronát kaple hradu

svého Spielbergu i s dchody, zvlášt dvr svobodný v Reko-
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Ticích. (Wolný, Top. II. 1. 155. — Emler, Keg. III. 723 a 758.)

— R 1337. dostal klášter od bratí z Lípy ves Yazanice

s dvorem svobodným v Tvarožné (Bosenitz) za polovici vsi

Kurdjova od jejich bratra Henricha klášteru odkázanou
;
potom

obdržel darem r. 1339. díl vsi Hajan. (Emler, Reg. lY. 199.

a 275.) — R. 1341. koupil klášter 4 lány a pustý mlýn ve vsi

trhové Zbrazlavi, k emuž r. 1343. ješt 4 lány pikoupil. (Emler,

Reg. IV. 337 a 497.) — R. 1342. dostal klášter odkazem od

Zbinka z Bukovin dvr v JSTosalovicích a koupil tam r. 1345.

také podíl Zdislava z Weitmile za 62*/2 hivny groš pražských

(Emler, Reg. lY. 469 a 646.)

Téhož roku obdržel klášter darem od Stíbka (Píbka)

z Tachova, »Holub« eeného, ves Komoa7iy s tvrzí a podacím

kostelním
;
potom pevzal od opatství velehradského dva mlýny^

domy, zahrady a vinice v Starém Brn za roní inži 11 hiven

a 2 mety (60 mr) pšenice a jemene. — R. 1346. odkázal

klášteru Bertold z Lípy 200 hiven. — R. 1395. papež Bonifác IX.

pivtlil kostel farní v Hustopeí s kaplí sv. Prokopa v Starém

Brn, pak r. 1397. kostel sv. Yáclava tamže klášteru, jehož

roní píjem r. 1397. obnášel na 130 hiven zlata, z ehož

vydržováno bylo na 140 osob, jeptišek s lidem služebným. —
R. 1396. postoupil klášter mstys Ménín s píslušenstvím za

1200 hiven stíbra markrabti Jodokovi na as jeho života,

takže po jeho smrti opt pipadnouti ml klášteru i s velkým

rybníkem od markrabte založeným. Ale i potom podržel Mnín
ješt král Yáclav na dobu života svélio.

R. 1421. klášter s i kostelem od Husit byl vyplenn a

zpustošen, statky pak jeho od krále Sigmunda byly zastaveny,

takže jeptišky ješt r. 1426. ve velké nouzi žily, akoliv jim

r. 1424. nkteré statky, totiž vesnice Hluboany, Malomice
a Husovice s dvory a píslušenstvím od bratí Jindicha, Cenka

a Bertolda z Lípy na žádos abatyše, dotených bratí píbuzné,

byly navráceny, a ves Tvarožná (Bosenitz) proti zaplacení

200 hiven byla ponechána. Pece však klášter pinucen b}^!

k upravení zpustošených stavení a kostela prodati na as
života jistým osobám nkteré stateky, zvlášt ves Zarošice.

R. 1443. pipadl klášteru po jeptišce Ann její podíl na vsi

ernín, ímž se ponkud zmohl klášter tak. že mohl koupiti
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všecky inže v Starém Brn opatství velehradskému náležející

za 100 kop gT. malých a 77 rhikátuv uherských. K povznesení

kláštera pisplo tož zrušení zástavy statk klášterních r. 1456.

od krále Ladislava naízené.

Avšak již 28. ervence r. 1467. klášter i s kostelem opt
vydrancován a vypálen byl od pikarditfi a teprve 13. srpna

r. 1470. opt upraven byl tak, že do nho navrátiti se mohly

jeptišky, zachovavší útkem jenom život sviij. K optnému

povznesení kláštera pispla jeho abatyše Berta z Boskovic,

která r. 1478. z jmní svého zddného koupila opt statek

Hustopee, pak její sestra Barbora, vdova po Václavu z Ylašimi,

která r. 1477. na opravu kostela 100 dukát darovala, a mnoho

jiných dobrodinc etnými dary na penzích i statcích. Velkým

štstím pro opatství bylo také, že král Vladislav r. 1493. sob
zstavil správcovnictví jeho, takže nemohlo utlaováno býti

jako jiné kláštery od svých ochránc. Tím zmohl se klášter

tak, že r. 1517. koupil za 1300 dukát díl vsi Žebtína a

r. 1523. obdržel díl vsi Tištína za Eyvanovicemi. — Avšak

již r. 1562. povstal v opatství nepoádek a špatné hospodáství,

a »pro tyto neády a rozpustilosti v král. kláštee« r. 1566.

k rozkazu císae Maxmiliána II. odata byla na as správa

statk abatyši, která potom byla sesazena- — R. 1588. odato

bylo klášteru msto Hustopee s dvojím podacím kostelním a

pedmstím, pak vsi Starovice Velké a Malé s farami a domem
abatyše v Hustopeí, což vše císa Rudolf z nedostatku penz
na válku tureckou zastavil a r. 1599. prodal Karlovi z Lichten-

šteina, jenž dle rozsudku r. 1617. klášteru musil postoupiti

farní patronáty a za statek Hustopee pojistiti 5153 zl. a 4 bílé

groše mor. roní inže, za níž kníže Karel Eusebius z Lichten-

šteina dle smlouvy r. 1636. klášteru složil summu 52.550 zl.

mor. (Wolný, Topogr. II. 1. 156—161.)

R. 1619. od stavY odbojných zrušeno bylo král. opatství

v Starém Brn a statky jeho rozprodány, avšak po bitv blo-

horské opt navráceny opatství, jehož pomry napotom se

zlepšily tak, že r. 1687. koupilo vsi Jezeany a Lidmice od

opatství strahovského v Praze za 130.000 zL, a r. 1712. od

hrabte Petra z Mollart za 130.000 zl. rýn. panství Oslavany,

totiž zámek a mstys Oslavany a vsi Novou Ves, Režnovice,
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Ledkovice, Xmice, Padochov a Zbesov s dvory poplažiiíini

a YŠím píslušenstvím. (WolnV', Topogr. II. 1. 162. — Mahr.

II. 2. 251.) — K zaplacení suniinv trhové prodati miisilo

opatství nkteré statk}^ své. totiž: r. 168S. dvftr v Bytši Yelké

za 2000 zL; dvory v Cernín, Xosalovicích a Zvonovicích za

6390 zl. : r. 1691. vsi Tvarožnou (Eosenitz) s dvorem poplužním

a Yelatice za 28.000 zL; r. 171-1. vsi Telnice a Hajany s dílem

vsi Syrovic za 10.000 zl. a r. 1716. také statek Hliiboany

(Hobitschau) za 25.000 zl. rfn. — R. 1756. ml klášter také

na jistinách 24.000 zl. a dchody jeho roní obnášely 35.069 zl.

(WohiÝ. TopogT. II. 1. 162.)

K. 1782. dne 18. bezna král. klášter v Starém Brn^
v nmž tehdáž žilo 39 eholních panen. 10 sester a 3 noviky,

byl zrušen a jmní jeho ujato k fondu náboženskému, totiž :

jistiny r. 1756. na 24.000 zl. obnášející, k nimž náleželo také

3000 zl. r<'n. na statku Peckách v echách pojištn<'ch (Desky

Z. král. Cesk. 536, K. 9); kostelní vci a stkvosty za 6032 zl.

48 kr., pak statky za 353.973 zl. odhadnuté. Budova klášterní

i s kostelem Nanebevzetí Panny Marie, jenž se stal farním,

postoupena byla r. 1783. Augustiánum od sv. Tomáše z msta
Brna dle cis. resoluce sem peloženým, jejichž stavení klášterní

v Brn upraveno bylo pro zemské a stavovské úady, kostel

pak sv. Tomáše stal se farním. (AVolnf, Topogr. II. 1. 152

—162, a 131.)

K statkm kláštera náležely : 1. Panství Staré Briio^ od

nhož odprodáno bj^lo r. 1789. hospodáství (Junkerei) v Starém

Brn nov zízené s 238 mír. polí Janovi Topolanskému za

4603 zl.; ped tím již r. 1783. hospoda »u Modrého lva«

v Starém Brn Tomášovi Patanikovi za 2351 zl. 45 kr., a

r. 1782. dm vedle této hospody ležící za 203 zl. Potom r. 1825.

prodáno bylo panství Staré Brno a statky k nmu pipojené

Komoany, Kostmice^ Stanovíce, Cacovíce a Oesín Františkovi

ryt. z Heintl za 138.001 zl. stíbra. (Wolnt, Máhren II. 1.

113.) — 2. Statek Fraínspíce (Frainspitz, kr. Znoj.), který

r. 1807. od fondu náboženského prodán byl Karlovi Josefu

knížeti z Liechtenšteina za 240.000 zl. (AYolný. Miihr. III. 309

& 312.) — 3. Panství Oslavany prodáno bylo r. 1800. za

200.402 zl. 42 kr. Janovi Nep. sv. p. z Scharff: jemuž již
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r. 1789. ddin bylo pronajato. (Wolný, Mahr. II. 2. 250.)

— Veškeré jmní opatství Cisterciánek v Starém Brn obná-

šelo 612.594 zl. 35 kr., z ehož však fond náboženský platil

výslužné 39 jeptiškám a 10 sestrám eholním z kláštera pro-

puštným a pevzal také povinnost zcela vydržovati 8 chudých

žen z bývalého špitala od kláštera vydržovaného, jehož statky

s panstvím Starým Brnem ujal a potom prodal. (Dle listiny

fundaní téhož špitálu zmnné 21. prosince r. 1783. a 1. ervna

r. 1810. Wolný, Topogr. 11. 163.)

10. Klášter Do mi ni kanu v Brn založen byl mezi

r. 1219. a 1227. pi kostele sv. Michala, jenž náležel jakožto

kostel filiální k hlavnímu chrámu. Za postoupení tohoto kostela

sv. Michala ke klášteru daroval r. 1230. markrab Pemysl

hlavnímu chrámu velký pozemek v pedmstí Zeile. R. 1247.

klášter i s kostelem zcela byl upraven a obdržel k nadání svému

na mše od r. 1262. až do 1450. nkteré stateky, zvlášt r. 1380.

od markrabte Jodoka les »Krásný« na 80 jiter široký u Ze-

btína, k nimž r. 1453. pikoupil 7^2 lánu ve vsi Tšanech

a r. 1499. vinici v »Šumberku« u Židhchovic za 130 kop grošíi.

Ale v letech následujících zhoršil se stav kláštera, jenž z nouze

prodati neb zastaviti musil nkteré stateky, zvlášt i statek

Tšany. Teprve r. 1640. zmohl se opt klášter mnohými dary

a nadáními na mše. Mimo to r. 1655. nejvyšší sudí zemský

hrab Lev z Kounic pislíbil vystavti nákladem svým starý

kostel klášterní, r. 1641. zboený. Znenáhla rozmnožilo se potom

jmní kláštera tak, že r. 1756. obsahovalo celý statek Tšany,

les u Žebtína, zahradu ped brnnskou branou Židovskou,

3 vinice u Židlichovic a na jistinách fundaních 79.666 zl.,

kdežto dluhy kláštera obnášely 11.400 zl. (Wolný, Topogr. 11.

1. 53— 58.) R. 1784. klášter byl zrušen, a propuštno z nho
45 eholník do jiných klášter dominikánských. Klášterní

budova postoupena dílem pro seminá biskupský, dílem k vo-

jenským potebám. Ostatní jmní kláštera zrušeného, totiž jistiny

fundaní 79.666 zl, pak dm v Brn odhadnutý za 16.000 zl.,

vinice u Nasylavi odhadnutá za 240 zl. stíbra a statek Tšany

za 296.915 zl. 43 kr. vid. ísla odhadnutý, pipadlo fondu ná-

boženskému, od nhož statek Tesaný r. 1807. Antonínovi sv.

pánu z Mayern byl prodán a r. 1812. za 534.735 zl. 22 kr.
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soudn odhadnut. (WolnÝ, Top. II. 1. 58. — Mahr. II. 2. 528.)

Kostel sv. Michala po zrušení kláštera byl zaven, potom však

dle cis. naízení ze dne 7. záí r. 1786. opt za kostel filiální

hlavního chrámu prohlášen a vysvcen k službám Božím. (Woln<^,

Top. II. 1. 48.) — Veškeré jmní kláštera dominikánského

v Brn obnášelo pi jeho zrušení 392.821 zL, nepoítajíc v to

budovy klášterní.

11. Klášter d o m i n i k á n s k f u s v. K í ž e v J i h 1 a v

založen byl r. 1227. od krále Pemysla Otakara I., jenž Domini-

kánm k stavb kláštera vykázal místo v král. zámku se za-

hradou. Brzy nabyl klášter mnohými dary dosti dobrého za-

opatení; k tomu dostal r. 1495. odkazem od vdovy po jihlavském

rychtái Prokopu z Pelhimova (Pilgram), Markéty, ves Fussdorf^

nad níž však právo ochranní mlo míti msto Jihlava. Ale

r. 1604. ujala se nekatolická mstská rada majetku kláštera,

zvlášt statku Pussdorfu, a Dominikáni musili opustiti i klášter,

do nhož teprve r. 1625. opt se navrátili a statky své nazpt

obdržeU. R. 1781. odevzdán byl klášter i s kostelem sv. Kíže

c. k. vojenské kommissi hospodáské, a Dominikánum vykázána

byla k obývání zrušená kollej jesuitská. Avšak 3. srpna r. 1784.

následovalo také zrušení jejich kláštera, z nhož 20 eholník

do jiných klášter téhož ádu bylo rozdleno. Jmní kláštera,

v jehož budov nyní jsou kasárny vojenské, ujato bylo od fondu

náboženského, od nhožto statek klášterní, ves Fussdorý

r. 1798. ddin pronajat byl Marii Eleonoe sv. paní Gold-

linové z Tiefenau za roní inži 1596 zl. 36 kr., potom však

r. 1800. téže paní a jejímu manželu Fridrichovi GoldUnovi

z Tiefenau prodán byl za 31.932 zl. 5 kr. (AVolný, Top. II

3. 10. — Mahr. VI. 177.)

12. Klášter D o m i n i k á n u v Š u m b e r k u (Schonberg)

založil r. 1293. pro 40 eholník probošt vyšehradský a na-

potomní biskup olomoucký Jan Holý z Waldšteina. K nadání

jeho náležela od r. 1297. polovice dchodu ze vsi Kožušan,

klášteru Dominikánek u sv. Kateiny v Olomouci postoupené,

a mimo to ron 8 mr pšenice, 22 mr žita, po 1 míe jemene

a hrachu, též 6'/\, liiven na penzích k ošacení eholník.

R. 1513. vyhoel klášter s celým mstem, byl však pispním

Zerotín, tehdy ješt katolických opt opraven. Ale r. 1553.
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v kláštee zídilo mÝtnici (celnici) pro kožešiny a na hbitov
solnici. Teprve r. 1628. zaujali Dominikáni opt budovu klá-

šterní, od knížete Karla z Liechtenšteina i s kostelem upra-

venou, a pevzali také správu duchovní pi farním kostele

v Sumberku jakož i pi kostelích farních v Kopivov a v Ra-

potín, jim od konsistoe r. 1631. svených. Avšak r. 1669.

klášter s kostelem i s celfm mstem požárem byl znien. Nová

stavba kláštera a kostela provedena byla teprve r. 1686. z pí-

spvk dobrodinc, zvlášt knížete Karla z Liechtenšteina.

R. 1695. bylo v kláštee 10 knží a 2 frátei, kteí se živili

sbírkami penz a potravin. R. 1756. ml klášter, v nmž již

21 eholník žilo, mimo 1 louku a 1 role také na jistinách

29.513 zl., kteréžto jmní po zrušení jeho r. 1784. ujal fond

náboženskj^. Reholníci pak peloženi byli do jiných klášter

a budova klášterní i s kostelem ponechána byla mstu, kteréž

bývalý klášter pestavlo v kasárny ; kostel však jakožto filiální

pivtlen byl k chrámu farnímu. (Wolnv, Topogr. I. 4. 147.)

13. Klášter dominikánský v Boskovicích (kraj

Brn.) založen byl r. 1682. od Jana Bohuslava Václava ze Za-

stízel a jeho manželky Susanny Kateiny s jistinou 10.000 zl.

na statku Malenovicích pojištnou pro 2 Dominikány, kteí

z úrok této jistiny žíti a také vystavti mli kostel s kryptou

pro zakladatele. R. 1784. klášter byl zrušen a zboen i s ko-

stelem a na míst jeho vystavn zámek. Jistiny kláštera, r. 1756.

na 23.900 zl. obnášející, pipadly fondu náboženskému. (Wolný,

Topogr. I. 2. 361.)

14. Klášter j ep ti šek ádu s v. D o mi nika ii svaté

Anny v Starém Brn založil r. 1312. král Jan v Královské

zahrad u Brna, vykázav k tomu úelu dotenou zahradu, vž
s dvorem a pozemky až k špitálu se rozprostírající, pod jménem

»Královská zahrada « (Hortus regis), paní Katein vdov po

Tasovi z Lomnic, kteráž tam r. 1317. vystavla klášter ke cti

sv. Anny, pod hradem Spielbergem ležící, a k nadání jeho

darovala statky své, totiž podací kostelní v Oechov Velkém

a Šitboicích a vsi Syvice a Blažovice (Velké i Malé) s lesy,

mlýny a vším píslušenstvím, potom ves Oechoviko se štpnicí.

K tomu pidala vdova po jejím synovi pozstalá Markéta, když
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do téhož kláštera vstoupila, ves Hvozdec a t lány v Otuici

koupené. (Emler, Keg. III. 35, 143 a 171.)

R 1336. odkázala sestra zakladatelky Gertruda klášteru

^/^ lesa, ^1^ práva horního a mlfn ve vsi Žilošicích, též ze

svého podílu ve vsi Sýrovicích 10 hiven roní inže. — R. 1339.

dostal klášter odkazem od paní Znaty z Lomnic ves Moutnice

;

potom darem od sestry jeptišky G-ertrudy, Peršly z Brna, 18 lánu,

6 vtších a 3 menší dvorce, 1 dvr s 2 poli a ^2 práva vino-

bradního ve vsi Žilošicích, též 874 lánu v S<'rovicích. K tomu

koupil klášter od Jenoe z Lomnic r. 1346. v Oechov Telkém

5 lánu s 5 osedlými ron 7 hiven inže platícími a r. 1369.

od téhož Jene polovici vsi Oechová Yelkého s dvorem selsky^m,

mlýnem a lesy za 400 hiven jakož i 7 lán s roní inží

10 hiven tamže za 100 hiven; potom r. 1370. ves Kohou-

tovice. — R. 1381. dostal klášter od vdovy po Matoušovi ze

Šternberga, Bolky, 10 lán inžovních ve vsi Jiíkovicích

:

potom r. 13.90. od Jene z Lomnic 20 hiven roní inže ve

vsi Šitboicích, jejíž ás Kateina z Lomnic již r. 1380. klášteru

darovala. (Wolný, Topogr. IL 1. 168.)

Z tchto statk vsak nkteré klášter v letech následujících

z nouze musil zastaviti. Teprve od r. 1650. zmohl se znenáhla

tak, že r. 1756. ze statk svrchu vytených a z jistin 37.193 zl.

ml roních píjm 3644 zl. pro 39 jeptišek s pevorkou. Ale

r. 1782. dne 2. kvtna klášter byl zrušen, a propuštno z nho
s výslužnfm 41 jeptišek (mezi nimi pevorka, 3 sestry eholní,

1 kapitulantka a 3 novicky), kteréž, nechtíce pestoupiti do ádu
Uršulinek, vystoupili z ádu svého do svta. Budova klášterní

i s kostelem zrušenfm upravena byla pro c. k. všeobecnou

nemocnici u sv. Anny. Jmní kláštera, obnášející úhrnem

310.996 zl., pipadlo fondu náboženskému, totiž: na jistinách

kostela 1940 zl, na hotových penzích (po srážce dluh 13.933 zl.)

28.685 zl. 40 kr., stíbra stolního 256 lotu, vci kostelní a stkvosty

za 5304 zl. odhadnuté, 1532 vdra vína, dm u sv. Anny v Brn
s roní inží 169 zl. a statky za 246.255 zl. odhadnuté. K tmto

statkm náležely: 1. Panství sv. Ayiny^ též Blazovice eené —
zámek a ves Blazovice s dvorem poplužním, vsi Syvice, Ko-

houtovice, Oechoviko s dvorem poplužním, brnnské pedmstí

Svatá Anna a dílem vsi Jiíkovice, Žílošice, Oechové Velké
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a Sfrovice s píslušenstvím — kteréž r. 1822. prodáno byla

Františkovi hrabti z Dietrichštein-Proskau. (WolnÝ, Top. IL

1. 170. — Mahr. 11. 2. 458 & 468.) — 2. Statek Shboice

(Jestboice, kr. Brn.) — vsi Šitboce a Moutnice s dvory po-

plužními, r. 1784. zrušenými, z nichž nová osada Rožarov

(Rosalienfeld) povstala — prodán byl r. 1824. bratím Augustinu

a Ignáci ryt. z Neuwall za 41.050 zl. stíbra. (WolnÝ, Mahr.

IL 2. 2.) — 3. Statek Hvozdec, ves s píslušenstvím, odprodán

byl r. 1802. od panství blažovického Vilémovi sv. pánu z Mundi

za 20.310 zl. (Wolný, Mahr. II. 1. 296.)

15. Klášter jeptišek sv. Dominika u sv. Kate-
iny v Olomouci, ped r. 1287. založený, dostal r. 1287.

od Yojslávy vdovy po šlechtici Jeni z Dublína právo patro-

nátní kostela sv. Bartolomje ve Vázanech i s dchody jeho.

(Emler, Reg. II. 600, 878 a 956.) Pedtím již koupil klášter

dvr svobodný v Orsa7iech i s pozemky a 1^/2 lánu inžovního.

Potom r. 1297. daroval král Václav klášteru ves Kozušany se

vším píslušenstvím, avšak s tou výminkou, aby klášter Domi-

nikánm v Sumberku odvádl ron 8 mr pšenice, 22 mr
žita, 1 míru ovsa, 1 míru hrachu a 5^/2 hivny stíbra. (Emler^

Reg. II. 746.) — R. 1305. obdržel klášter za statky své echy,

Služín a ve Všeboicích 4^2 lánu, též polovici vsi Ohrozimi

smnou od Milice z Citová statky jeho Brod^ Milicov a Citov

se vším píslušenstvím. (Emler, Reg. II. 889.) — V letech ná-

sledujících darovali nkteí dobrodinci klášteru 24^^ hivny

roní inže. — R. 1373. koupil klášter pozemky vé vsi Olša-

nech. — R. 1390. daroval klášteru Frank z Olšan dvr a krmu
s polem ve vsi Kožušanech. — R. 1420. koupil klášter ves

Vázaný za 110 hiven, musil však r. 1458. pro znamenitou

škodu ohnm r. 1455. utrpnou prodati nkteré pozemky v Ko-

žušanech a v Topolanech. — R. 1513. potvrdil král Vladislav

klášteru statky jeho, totiž : vsi Brodek, Citov, Nesovec a Kozu-

šany, též 24 sedlák a 12 lán v Olšanech, 5 sedlák v Zešov
a 3 v Posluchov s lesem. K tomu obdržel klášter r. 1557. od

proboštství hradišského ves Tázal a Y2 Stétovic smnou za

majetek svj v Olšanech.

V druhé polovici 16. století klesla v tomto kláštee, jaká

v mnohých jiných, káze a mravnost, takže r. 1563. a r. 1570.
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druhá i k jednomu vražedlníku se pidružila. Mimo to nehospo-

dástvím klášter prodati musil ves Lysovice^ kterou Dominik

Ondej hrab z Kounic za 10.000 zl. koupil.

R. 1756. žilo v kláštee 89 jeptišek z roního píjmu

5461 zl. r<n., vycházejícího klášteru z jeho statk, vsí Kožušan,

Šttovic, Brodku, Tázal a Citová, pak 6 chalupníkíi v Posluchov

a 6 sedlák v Žešov
;
potom z jistin 48.482 zl. ; proti tomu

ml klášter 7000 zl. dluh. (WolnÝ, Topogr. I. 1. 255.-258.)

R. 1782. dne 23. bezna klášter byl zrušen a postoupen

i s kostelem Uršulinkám. Jmní jeho pipadlo fondu nábožen-

skému, totiž: jistiny na 48.482 zl. obnášející, stkvosty r. 1782.

za 4398 zl. 7 kr. odhadnuté a statky r. 1790. v summ od-

hadní 185.221 zl. 20 kr. dotenému fondu do desk vložené.

K statkm tmto náležely : a) Statek Kozusany (kr. Olom.) —
Yes Kozusany s dvorem poplužním, ves Tázal s dvorem po-

plužním a dílem vsi Posluchov, Sttovice a Zešov — kter<'

r. 1825. koupil Filip Ludvík hrab z Saint-Genois za 23.610 zl.

stíbra. (Wolný, Topogr. I. 1. 258. — Maehr. Y. 385 & 439.)

— b) Statek Ciiov (kr. Per.) — vsi Citov s dvorem poplužním.

též osada Císaov (Kaiserswerth) z pozemk vrchnostenských

r. 1785. nov založená — prodán byl r. 1827. bratím Janovi

a Františkovi Pauspertlum, šlecht, z Drachenthalu. (AYolnf

.

Maehr. I. 469.)

Yeškeré jmní kláštera Dominikánek v Olomouci vyneslo

fondu náboženskému 238.101 zl. 27 kr., z ehož však placena

byla. pense 36 jeptiškám z kláštera propuštným.

16. Klášter jeptišek ádu s v. F r a n t i š k a v Brn
založila r. 1484. vdova Markéta Goldschmidtová, která podro-

bivši se ádu sv. Františka s nkterými dívkami a vdovami

žila dle tohoto ádu v domech mšanských, až r. 1487. kou-

pila zvláštní dm blíže kláštera Františkán, v nmž pak jep-

tišky pod zvláštní pedstavenou a pod správou duchovní

Františkánv áž do r. 1606. zstávaly. Tento dm upravil kar-

-dinál František z Dietrichšteina r. 1606. na klášter a vystavl

pi nm r. 1606. též nákladem svým kostel. K nadání kláštera

Yykázal kardinál listinou základní z (hie 23. dubna 1617. ji-

stinu 10.000 zl. mor., vykupitelnou roním poplatkem 300 zl.
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mor. a roním deputátem 3 sudu desetivderních vína, po 90

mr žita a pšenice z panství mikulovskélio, kteréžto roní

poplatky složením dotených 10.000 zl. mohly býti vykoupeny.

Za toto nadání zakladatel a každý budoucí katolicky- držitel

statku Mikulova uznáván b<'ti mel za ochranního pána kláštera

a na dkaz toho ml tnu klášter každoron odevzdati jedno-

liberní svíci voskovou. Mimo to vykázal zakladatel klášteru na

mlýn v Modici od nho prodaném, ron 30 mr pšenice,

a pispl také k tomu, že císa Matyáš r. 1615. a 1616. na-

ídil, aby jeptiškám z panství židlichovického ron se dodávalo

5 cent kapr, 2 centy štik a 20 vder vína mladého
;

pak

aby jim msto Hradišt Uherské platilo ron 30 dukát, které

místo zempanské dan ron odvádti mlo zempánu, R. 1627.

darovala klášteru Alžbta Bergerová z Bergu dm v Brn za

4000 zl. koupený a 270 zl. roní inže vynášející, pak polo-

vici léna Tuan s jedním dvorem. R. 1629. nekatolický držitel

panství Kunštatu, Štpán Schmidt z Freihofen, dcei své Ann
Marii (Viktorii), do kláštera Františkánek pijaté, již ped tím

pro náklonos k víe katolické trýznil, pojistiti musil deskami

zemskými na panství kunštatském vno 84.400 zl., kteréž potom

klášteru pipadlo. Ale r. 1643. ped obléháním msta Brna

skrze Švédy klášterní stavení ped bývalou branou Židovskou

pro obranu msta bylo strženo, jeptišky pak bydlely v dom
knížete z Liechtenšteina v mst až do jeho obležení

;
potom

však odebraly se do Vídeského jS'ového Msta. Navrátivše se

pak 11. kvtna 1647. do Brna, bydlely tam v dom svém,

k nmuž ješt 4 jiné za 14.291 zl. koupil}^, z nchž r. 1656.

novou budovu klášterní a ped tím již r. 1653. i kostel sv. Jo-

sefa vystavly. R. 1672. pisouzeno bylo klášteru panství Kunsiát

pro summu jeptiškám na nm pojištnou ; klášter pak r. 1673.

od téhož panství prodal statek Drnovice hrabti Jiímu z Vrbna

za 14.000 zl. 20 kr., a potom r. 1678. prodal také panství

KuHŠtat Janu hrabti z Lamberga za 115.000 zl. — R. 1756.

ml klášter na jistinách 156.733 zl. a roní jeho píjem obnášel

8905 zl. R. 1782. dne 18. ledna klášter byl zrušen a jmní
jeho ujato k fondu náboženskému. Toho asu bylo v kláštee

34 jeptišek, z nichž 7 s pensí roní 200 zl. vstoupilo do stavu

svtského, 21 však odhodlalo se pestoupiti do ádu Uršulinek,
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jimž ponechána byla budova klášterní, kostel pak sv. Josefa

pidlen byl jako filiální k farnímu chrámu Minoritu. (Wolnf^

Topogr. 11. 1. 110.)

17. Klášter Františkán (Bernardin) pi ko-

stele s v. Máí Magdaleny v Brn, pvodn založen

a vystavn byl s kostelem sv. Bernarda r. 1451. za hradbami

msta z píspvk mšan katolick;ých, zvlášt pak k stavb

jeho daroval cech eznický jatky své a masné krámy na ece
Švarcav; Františkáni do nho uvedení žili pouze z almužen

od píznivc jim poskytovaných. Ale r. 1643. tento klášter

i s kostelem stržen a rozbourán byl k rozkazu generála ze

Souches, protože pekážel obran msta proti Švédm. Franti-

škáni odebrali se bu do jiných klášter nebo žili u svých

dobrodinc v Brn, Kde jim mstská rada k službám Božím

vykázala kostel sv. Máí Magdaleny, k nmuž dle smlouvy

z dne 8. íjna r. 1646. obdrželi také 4 blízké domy, v nichž

20 Františkán bydlelo, až stavba konventu r. 1654. poatá

r. 1671. od dobrodinc ásten byla provedena a starý kostel

sv. Máí Magdaleny od r. 1651.—1654. nov byl vystavn.

E. 1756. žilo v tomto konventu 55 mnich dílem z almužen

a dar od mnohých dobrodinc jim udílených, dílem z etnýcli

nadání na mše, k nimž 12 vtších fundací od r. 1700.— 1773.

založených s jistinami 16.300 zl. náleželo. Mimo to dostával

klášter darem ron od biskupa olomouckého ze statku chrli-

ckého 6 sud piva, 15 mr žita a 1 cent kapr; od stav

moravských ron 20 zl. ; od obce brnnské nkolik beek soli,

10 mr žita a j. za správu duchovní v trestnici; od jeptišek

u sv. Josefa ron 300 zl. za konání služeb Božích v kostele

klášterním; od jeptišek usv. Anny 25 sud piva za nejlevnjší

poplatek. R 1786. dne 31. kvtna klášter byl zrušen a stavení

jeho postoupeno dílem pro obydlí faráe, dílem pro poteby

vojenské. Kostel sv. Máí Magdaleny stal se farním. Jmní
kláštera, zvlášt jistiny fundaní nad 16.300 zl. obnášející, ujal

fond náboženský, z nhož však placeno bylo výslužné 55 mnichm
do jiných klášter peloženým. (Wolný, Topogr. II. 1. 140— 143.)

18. Klášter Františkán v Znojm založen a

vystavn byl r. 1484. z píspvk nkterých dobrodinc v do-

lejším pedmstí blíže u kostela sv. Alžbty na míst od obce
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k tomu darovaném. Ale r. 1534. peloženi byli Františkáni do

opuštného kláštera Minoritu v mst a dosavadní jejich klášter

pevzala obec. V tomto novém sídle žilo r. 1680. mnichu 18,

a r. 1756. již 83 z daruv, almužen a z fundací na mše, k nimž

zvlášt náleželo nadání, které r. 1736. založila paní Anna
Krejtová s jistinou -lOOO zl. R. 1784. dne 21. srpua zrušen

byl klášter, z nhož 33 mnichu do jiných klášteru bylo pelo-

ženo. Kostel Nanebevzetí Panny Marie stal se skladištm

vojenským a r. 1840. byl stržen a dílem prodán. Klášterní

stavení upraveno bylo pro vychovatelnu vojenskou. Jmní
kláštera pipadlo fondu náboženskému, k jehož rukoum ode-

vzdány byly paramenty a stíbro kostelní do Brna, taktéž

jistiny 6000 zl. a na 900 vder vína. (Wolný, Topogr. II.

4. 116.)

19. Klášter františkánský u Nejsv. Trojice
v Kromíži r. 1606. založen a r. 1620. vystavn byl od

kardinála z Dietrichšteina pro 7 Františkán, kteí všecky po-

traviny dostávali z biskupských statkuv. a mimo to obdrželi

od píznivc svých mnohé dary a nadání na mše. — R. 1785.

klášter, v nmž bylo r. 1756. mnich 34, byl zrušen a stavení

klášterní prodáno osobám soukromým. Nadání mešní pipadla

fondu náboženskému. Z mnich propuštných vypomáhalo 5

na farách ve správ duchovní, ostatní vadni byli do jiných

klášter františkánských. ("Wolný, Top. I. 1. 119.)

20. Klášter Kapucín v Mikulov r. 1611. vy-

stavn od kardinála Františka z Dietrichšteina s malým kostelem

tsn u kostela sv. Anny. Reholníci, jichž zde bývalo 30— 40,

vydržováni byli od každého knížete, a svena jim byla ochrana

komory stkvost a kostela až do 14. záí r. 1784., když znien

byl velikým požárem s mstem též klášter i s kostelem.

Opuštné zdi klášterní se zahradou prodány byly ke stavb

dom. (Wolný, Top. II. 2. 45.)

21. Klášter kapucínský ve Yíškov (kr. Brn.i

r. 1617. založen a vystavn byl i s kostelem Matky Boží a

sv. Františka blíže zámku od kardinála Františka z Dietrich-

šteina, jenž klášter pro 25 mnich vším potebným nadal.

R. 1784. dne 12. prosince klášter byl zrušen a postoupen za

solnici, potom r. 1857. zboen; zahrada klášterní r. 1788. pro-

Bílek : Statky a jmní. 22
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dána byla obci, kteráž z ní zídila hbitov vedle kostela, jenž

jako filiálka farnílio kostela ponechán byl. (Wolnt, Top. II.

8. 421.)

22. Klášter kapucínsko v Jihlav r. 1628. založil

František sv. pán z Magni, jenž k tomu úelu nkolik dom
od král. fisku koupeních vnoval a r. 1630. zapoal stavbu

kláštera, kterou r. 1632. hrabnka Bianka z CoUalto i s kostelem

sv. Františka dokonila. R. 1787. klášter, v nmž tehdáž 21

mnich žilo z almužen a dar, zrušen a prodán byl i s kostelem

osobám soukromým. (Wolný, Topogr. 11. 3. 14.)

23. Klášter kapucínský v Kyjov (kr. Hradiš.),

r. 1708. od knížete Jana Adama z Lichtenšteina s jistinou

30.000 zl. založený, vystavn byl s kostelem ís'anebevzetí P.

Marie r. 1719. a 1721. od obce, která k tomu úelu dostala

dm pustý s pozemky po rytíi Jiím Pogarelovi z Koebo-

rovic konfiskovaný, za který klášteru ron 15 sud piva a

30 sáh díví dávala. R. 1784. klášter, v nmž obyejn
22 mnich žilo, byl zrušen a prodán obci kyjovské, která

v nm školu díví a špitál sv. Martina umístila. Kostel klášterní

Nanebevzetí Panny Marie stal se farním. (Wolný, Top. I.

2. 172.)

24. Sídlo (residence) Kapucín v Prostjov
(kr. Olom.), na pedmstí Yiškovském r. 1756. z píspvk
rozliných založené a r. 1784. zrušené, postoupeno bylo c. k.

vojsku za skladišt. (Woln^^, Topogr. I. 2. 17.)

25. Klášter kapucínský (hospic) v Xámstí
(kr. Znoj.), r. 1759. od hrabte Fridricha z Haugwitz pi

tamjším zámku založený a s kostelíkem vystavný, nadán

byl pro 5 páter a 3 frátery od zakladatele r. 1761. tak, že

ron mu vykázáno bylo 200 zl. na penzích a znaný deputát.

R. 1784. klášter byl zrušen a prodán od fondu náboženského

r. 1789. za 489 zl. 30 kr. Jindichu hrabti z Haugwitz, který

potom r. 1797. založil pi kostele zámeckém pro zvláštního

kaplana fundaci 200 zl. ron. (Wolný, Top. 11. 3. 355.)

26. Klášter kar tu slánský v Olomouci v tak

zvaném pedhradí v osad kostela sv. Yáclava založen byl

pvodn pod jménem »Maria v údolí Josafat« v Trikové u Li-

tomyšle v echách r. 1379. od biskupa litomyšlského Alberta

ze Šternberka, kte};ý k nadání jeho daroval statky na Morav
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ležící vsi Dolaiiy^ Tové^ Moravicany s dvorem svobodn<'m a

Palonín. Proto pesídlili se Kartusiáni s povolením biskupa

olomouckého r. 1389. do Kartouz u vsi Dolan (blíže Olomouce)

vrystavných. R. 1398. pikoupili Kartusiáni k statkm vyteným
ješt ves Loucany s dvorem svobodným, 6 lány, 2 mlýny a

píslušenstvím od Erharda z Lesnic za 600 hiven. K tomu

dostali r. 1405. od markrabte Prokopa jeho díl právního

okresu hradu Tepence
;
pak od markrabte Jodoka všecky lesy

louky a pastviny, náležející ke vsi Jibav a k hradu Tepenci,

a mimo to 200 hiven k úplnému vystavní kláštera. I mnohých

výhod dostalo se klášteru od markrabte Jodoka na pímluvu

pevora Stefana^ povstného to protivníka Wikleffova a Husova

(eeného »Malleus Husitarum«). Práv proto klášter Kartu-

siánv u Dolan r. 1425. od Husit byl pepaden a vydrancován

a, r. 1437. zcela zboen. Kartusiáni zachránili se útkem do

Olomouce^ kde delší dobu bydleli ve dvou domech svých, které

r. 1442. smnili za dum vikární v pedhradí blíže kostela

farního kapitole náležející. Na míst tohoto domu, k nmuž od

msta dostali ješt blízký pozemek, vystavli od r. 1443.

poznenáhla nove stavení klášterní a vzdali se dosavadního sídla

svého u Dolan. Y letech následujících zlepšil se stav ?iového

kláste7'a Kai'iusiáu v 0/omoucz^ ÍRkže t. 1669. od paní Mathildy

z Pachta koupili statek Doub7'avice^V nmuž r. 1717. od bratí

ryt. z Biikuvka za 37.000 zl. rýn. pikoupili vesnice Lechovice,

Pavlov a Radnice. Mimo to dostavn byl od pevora Bernarda

Gelbharda, jenž se stal prelátem a lenem stav moravských,

klášter i kostel. Avšak r. 1782. dne 19. ledna zrušen byl

klášter kartusiánský v Olomouci a propuštno z nho s výsluž-

ným 16 eholník s prelátem a pevorem. Budova klášterní,

v níž zízena byla pekárna vojenská, i s kostelem r. 1809.

byla zboena a na jejím míst vystavny jsou kasárny. etná

knihovna klášterní odevzdána byla c. k. knihovn v Olomouci.

(Wolný, Topogr. I. 286—291.) Yeškeré jmní kláštera úhrnem

279.984 zl. 53 kr. pipadlo fondu náboženskému, totiž: jistiny

r. 1756. na 21900 zl. vynášející, kostelní vci a stkvosty za

5718 zl. 8 kr. odhadnuté, pak statky v suram odhadní

253.266 zl. 45 kr. dotenému fondu do desk vložené. K tmto

statkm náležely

:

22*
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a) Panství Dolajiy (Dolein, kr. Olom.) — instys Jibava

(Gibau), vsi Dolany a Tove s dvorem poplužním, z nhož
r. 1786. nové osady (Neudorfel) a Jeblov (Geblersdorf) po-

vstaly, — kteréž r. 1825. prodáno bylo Filipovi Ludvíkovi

hrabti z Saint-Geiiois za 85.050 zl. stíbra. (Wolnf, Top. I. 1.

291. — Miihr. A^ 385.)

b) Panství Doubravice (kr. Olom.) - tvrz (zámek) a ves

Doubravice s dvorem poplužním, vsi Moraviany, Palonín

(Polein), Lecliovice, Pavlov a Radnice, pak nové osady r. 1786.

z dvor zrušených povstalé, totiž Mitrovice, Švagrov nebo

Krma horní a dolní a Tkanovice — kteréž r. 1807. koupil

landkrab Jindich z Fiirstenbergu a r. 1816. jeho ddicové za

146.510 zl. rýn. (Wolný, Mahr. V. 250.

27. XI áš ter k ar tusi ánský v Králov Poli (Ko-

nigsfeld, blíže Nové Vsi u Brna) r. 1375. založen a vystavn

od markrabte Jana ke cti Nejsv. Trojice pro 1 pevora a 12

bratí, jimž markrab daroval ves a tvrz Královo Pole s pí-

slušenstvím a kostelem sv. Yíta, mlýn za 450 hiven koupený

na pedmstní ulici »Dornrossel« v Brn s polností a lukami

;

vinice, právo vinohradní a desátek ve vsi Obanech, ves Ste-

líce s lesem a ves Cernovice; zárove pijal klášter pod svou

ochranu a osvobodil jej od svtské moci soudní. K tomu koupil

klášter r. 1395. ves Obrany s 2 dvory svobodnými, vinicemi

a píslušenstvím za 190 kop gr. pražských, potom r. 1415. ves

Vázaný u Rousinova s tvrzí a podacím kostelním. Ale r. 1421.

utrpli Kartusiáni velkou škodu vydrancováním kláštera od

Husitu, potom i ztrátu nkterých statkuv od krále Sigmunda

zastavených, takže i mnohé pozemky a statky musili odpro-

dati nebo zastaviti. Brzy potom zlepšil se stav kláštera tím, že

dostal r. 1468. od syn a ddic mšana brnnského Štpána

Lange k fundací na mše pivovar v Kaprové ulici v Brn,

lázn v pedmstí Cejlu (Zeile), zahj-adu v pedmstí Díirnrossel a

5 kop gr. inže ze vsi Žabobek, kterou i se vsí Manicí dotení

synové potom klášteru postoupili. R. 1622. obdržel klášter ná-

hradou za škodu od stavu odbojných mu spsobenou statek

Yilému Munkovi z Eibenschitz konfiskovaný, totiž dm svobodný

»Radlas« eený s mlýnem, hospodou, masným krámem a vinicemi

s nkolika poddanými v pedmstích Cejlu (Zeile) a Nové ulici



Mi

{^''eugasse) v Brn. Akoliv pak klášter r. 1642. od Švéd byl

vydrancován a potom r. 1742. od Sašu zcela zpustošen, pece
neml r. 1756. žádných dluh, nýbrž 18.000 zl. jistin a mohl

J-. 1765. také pestavti sešlé klášterní stavení i s kostelem.

R. 1782. dne 18. ledna kJášter byl zrušen a propuštno z nho
12 knzi s pensí po 800 zL, prelát-pevor s 800 zl. a

S frátei po 150 zl. Kostel klášterní Nejsv. Trojice stal se

farním a fara umístna byla r. 1785. v bývalé bednárn
klášterní. Naproti tomu kostel sv. Víta byl zboen. Klášterní

budova odevzdána byla c. k. vojsku za kasárny. Jmní kláštera

pipadlo fondu náboženskému, totiž 34.590 na jistinách a ho-

tových penzích, vci a stkvosty kostelní za 5485 zl. odhadnuté,

4947^4 vder vína a statky, k nimž náleželo panství Královo

Pole (Konigsfeld), zejména vsi Nová Yes (u Králova Pole),

Cernovice, Obrany, Zabobeky (Sebrowitz), Stelíce a Yažany

s 8 dvory poplužními (v Nové Ysi, v Žabobekách a Stelici),

též pedmstní ulice v Brn, Dornrossel, Dornich a Radlass

eené; pak vinice v Blatnici, dm na pedmstí v Hustopeí

{Auspitz) s lisem a vinicí a dm v Brn, který prodán byl

hned r. 1782. za 14.610 zl. Panství Královo Pole (Konigsfeld)

koupil r. 1825. za 55.560 zl. stíbra bývalý inspektor téhož

[panství Josef Schindler, jemuž též statek Vázaný za 8100 zl.

stíbra byl prodán; Schindler pak odprodal hned r. 1825. od

panství Králova Pole ves Stelici Jindichovi ryt. ze Smetany

jza 23.500 zl. stíbra (Wolný, Top. 11. 1. 206—210. — Wolný,

[Mahr. II. 2. 9 & II. 1. 491.) — Zrušením kláštera v Králo\

'Poli obdržel fond náboženský úhrnem 167.815 zl.

28. Klášter Klarisek (ádu sv. Františka) u sv.

'Kláry v Olomouci, r. 1242. založený, obdržel r. 1298. od

krále Václava darem komorní ostrov Lazec (Láska) v ece

u Olomouce ležící s loukou a mlýnem o dvojím složení, s 8 za-

hradníky a 4 rybái, úroky platícími. (Emler, Beg. 11. 772.) —
E. 1329. odkázal Diviš ze Šternberka klášteru dvr s píslu-

šenstvím ve vsi Kelov u Olomouce ležící. (Emler, Peg. III. 619.)

— K. 1386. zapsala klášteru vdova po Matouši ze Šternberka,

Bolka, na 2 dílech svých ve vsi Palavici 5'/., hivny a na

Skoronici 4 hivny roní inže, k emuž r. 1392. Jan ze Štern-

berka ješt 6 hiven inže vykázal. — K tomu koupil klášter
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r. 1411. svobodný dvr v Moravské Huzové za 175 hiven;

potom r. 1498. ves Celechovice s dvorem, tvrzí a píslušenstvím

od Jiího Noska z Hosthrádku, jemuž klášter dal závdavku

150 dukát. — R 1515. pijal král A^ladislav klášter pod svou

ochranu a potvrdil mu statky jeho, vsi Trepín. Duban\-, Lásku

a Štarnov. — R. 1516. dostal klášter od Václava z Ludenic

15 hiven roní inže ze vsi Nemojan a r. 1523. od Jana

Kunj z Kunstátu darem 200 hiven z mstyse Krásna. Od

r. 1552.— 1643. postižen byl klášter, v nmž i káze klesla,

mnohými pohromami, morem a válkou mu spsobenfmi. R. 1743.

musil klášter postoupiti c. k. fortifikací díl svého pedmstí

Lásky, kde již ped tím mlfn obci prodal. R. 1756. bylo 28

jeptišek v kláštee, jemuž z etných statk ješt náležely vsi

Dubany s dvorem a ovínem, Celechovice s dvorem a pivo-

varem, Trepín s dvorem, díl Lásky, 10 sedlák v Kelov
a 33.800 zl. jistin, z ehož vycházelo roních píjm 3400 zl.

— K tomu koupila abatyše r. 1757. statek Ptín^ ^ totiž vesnice

Ptín, Zdtín, Sukdoly a Hrochov s píslušenstvím, od sv. paní

MaximiUany z Bretton za 148.500 zl.
;
potom r. 1760. od kr.

krajského úadu statek Lásku s 8 poddanými za 3184 zl. 50 kr.

— Tím jakož i novou stavbou kláštera a kostela (r. 1772)

zabedlo opatství do velkých dluh. (Wolný, Top. I. 1. 293—296.)

Avšak již 29. ledna r. 1782. zrušeno bylo opatství. z nhož

propuštno s pensí 28 jeptišek s abatyší. Klášterní stavení po-

stoupeno bylo za obydlí pro chovance semináe duchovního,

potom však pro kasárny dlostelecké; kostel pak upraven pro

knihovnu lycea (universitní). Veškeré jmní kláštera obnášelo

úhrnem 186.997 zl. 54 kr., totiž: kostelní vci a stkvosty, od-

hadnuté za 4159 zl. 54 kr., jistiny, r. 1756. na 33.800 zl. vy-

nášející, a statky za 149.038 zl. odhadnuté, pipadly fondu ná

boženskému, od nhož pak statky prodány byly, totiž : a) Statek

Celechovice (kr, Olom.) — ves Celechovice s dvorem poplužníra

r. 1789. zrušeným, z nhož nová osada Ritíberg povstala; ves

Duhaiiy s dvorem poplužuím, z nhož r. 1786. nová obec

Margelíkov byla založena, ves Trepín s dvorem poplužním,

jehož polnosti r. 1789. pidleny byly osad Hetmeberg nov
založené; vsi Láska (Lásky) a Kelov (Kronau) s píslušenstvím —
kterýž r. 1825. hrab Filip Ludvík z Saint-Genois za 60.250 zl.
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Stíbra koupil. (Wolný, Mahr. Y. 385. ~ Top I. 1. 296.) —
b) Statek Ptín. k nmuž náležely vsi Ptín^ Zdéiín^ Sukdoly

a Hrochov s dvory poplužními, z jichž polností r. 1785. nové

osady Ptín Nový, Holubice, Nechutín, Klárek, Jedno v a La-

budice byly založeny, koupil r. 1825. hrab Filip Ludvík z Saint-

Genois za 64.030 zl. stíbra. (Wolný, Miihr. Y. 696.)

29. Klášter (opa tst ví) Klarisek, jeptišek sv. Kláry

»u Matky Boží« eený, v Znojm r. 1274. založen

a dílem vystavn byl od krále Otakara II. a zárove nadán

od první abatyše Alžbty ddictvím jejím ve vsi erníne, kteréž

však klášter pro velikou chudobu svou již r. 1295. prodal za

40 hiven stíbra ryzího Alžbt z Wartenberga, po jejíž smrti

opt pipadnouti mlo klášteru. Potom r. 1299. daroval král

Yáclav klášteru vsi Tasovice a Hodenice (Hodonice) pro spasení

duše otce svého Otakara, též ves Vej?'ovice pro spásu duše

sestry své Anežky, vévodkyn rakouské, a zárove pijal lid

na statcích kláštera usedlý pod svou zvláštní ochranu a soud.

K tomuto nadání dostal klášter r. 1317. od pána z Pimyslova

právo patronátní kostela farního v Lechovicích, a r. 1320. od

krále Jana také patronát kostela sv. Michala v Znojm. Mimo

to koupil klášter r. 1330. od Anežky z Maidenburgu, vdovy po

Hynkovi z Dube, na ten as sestry téhož kláštera, ves trhovou

Vrbice zdi 340 hiven, potom r. 1336. koupil ves Probice^ k emuž
dostal od Smila a eka z Lichtenburgu 60 hiven. (Emler,

Reg. IL 721 a 787; III. 153. 289 a 634; lY. 128.) Mimo to

obdržel klášter, r. 1357. pod ochranu markrabte Jana pijatý,

od píznivc svých nkteré stateky a dary, zvlášt r. 1368

od faráe z Oechové Petra dvr s píslušenstvím v mstysi

Oechov Yelkém, pak r. 1402. od bratí Petra a Ondeje

z Kunštátu roní inži 200 groš na statku jejich Unánov
a 1 hivnu 56 gr. na jinjrch pozemcích. Ale v letech následu-

jících klášter postižen byl mnohými pohromami. Tak r. 1421.

zpustošeny byly statky jeho od Husit; r. 1480. odvedl z klá-

štera Jan z Lichtenburgu sestru svou Dorotu, tehdejší abatyši,

která s sebou vzala na 300 dukát, též jistiny a stkvosty klá-

šterní; potom r. 1494. vyhoela také stavení klášterní. Tmito

nehodami stav kláštera zhoršen byl tak, že r. 1551. musil po-

stoupiti podací kostela sv. Michala v Znojm tamjší mstské
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rad, a r. 1561. patronát fary v Jiicícli tamjšímu farái na

as života jeho za to, že faru svým nákladem upravil. Potom

r. 1577. zastavil klášter ves Stupešice mstu Znojmu na 3 léta

v sumni 300 zL, kterou pro císae poteboval. A tak upadl

klášter do dluhu a do bídy takové, že tam r. 1580. abatyše

a dv jeptišky nkdy ani chleba nemly. K zapravení dluhu

prodal klášter r. 1609. mstys Jiice i s patronátem {kter<' mu
r. 1500. papež Alexander YL potvrdil) Jáchymovi Španovskému

z Lipová za 5000 kop íít. — K. 1619. musily jeptišky opustiti

klášter, jehož statky od stavu povstalých byly ujaty, ale po

bitv blohorské opt navráceny klášteru. — R. 1623. a r. 1630.

klášterní stavení požárem byla zniena, brzy však pispním
císae Ferdinanda 11. (2000 zl.) a Ferdinanda III. (1200 zL),

taktéž knížete Maximiliana z Liechtenstein a (500 zl.) opt upra-

vena. Od r. 1632. poal se zmáhati klášter zvlášt mnohfmi

dary a fundacemi na mše, které do r. 1765. v jedné summ
34.787 zl. obnášely, k nimž náležely zvlášt: Fundace 3000 zl

od knížete Max. z Liechtenšteina r. 1632. založená; fundace

4000 zl. od knžny Doroty Anny z Liechtenšteina r. 1666.

založená; fundace 6000 zl. založená r. 1694. od hrabte Jana

Pavla z AYalderode, jenž ped tím klášteru také 6000 zl. daroval

a proto jeho spoluzakladatelem byl nazván ; konen fundace

10.000 zl. od svobodné paní z Taverat r. 1730. založená. —
R. 1756. obnášely jistiny kláštera 32.000 zl., dluhy však ješt

17.600 zl.; roní píjem páil se na 9833 zl. R. 1782. dne

22. kvtna klášter byl zrušen a pipadl fondu náboženskému

s vcmi kostelními za 3544 zl. odhadnutými, s jistinami vy-

tenými a se statk3^ k nimž náležely vsi Tasovice, Stupešice,

Yejrovice a Hodenice. Budova klášterní postoupena byla pro

vychovatelnu vojenskou, potom i'. 1829. upravena dílem pro

gymnasium a hlavní školu, dílem pro trestnici. (Wolný, Top.

II. 4. 117.— 122.) — Statek Tasovice a vsi Stupešice a Vejrovice

spojeny byly r. 1796. s panstvím Louka (Bruck), bývalému

opatství praemonstrátskému náležejícím, kteréž r. 1827. prodáno

bylo vídeským bankém bratím Emanuelovi a Leopoldovi

z Liebenbergu de Zsittin za 223.000 zl. stíbra. Statek Hodenice^

za 40.000 zl. odhadnutý, koupil se statkem bývalého opatství

v Louce Milframem (MiUilfrauen) r. 1789. mšan znojemsko

v<
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Jan Jií Scherz za 79.675 zl. 20 kr. (Wolnf, Millir. III. 105

& 395.) — Zrušením kláštera Klarisek v Znojm obdržel fond

náboženský iilirnom 118.541 zl., z ehož však placeno bylo

výslužné 33 jeptiškám, z kláštera propuštným, z nichž poslední

teprve r. 1833. v Znojm zemela.

30. Klášter Minoritu v Olomouci s kostelem Matky
Boží založil a vystavl prý Jaroslav ze Šternberka ped r. 1250.

z vdnosti za vítzství r. 1241. nad Mongoly u Olomouce
dobyté. Pi kostele Matky Boží, k nmuž r. 1383. z daria pi-

stavna byla lod, mli Dominikáni také správu duchovní. Když
však r. 1567. klášter na mizinu pišel tak, že v nm jediný

íráter žil, odevzdán byl i s kostelem od biskupa Viléma Pru-

sinovského z Víková Jesuitm do Olomouce povolaným, a Mi-

noritm náhradou za to postoupeno bylo opuštné a sešlé stavení

kláštera jeptišek Augastiánek u sv. Jakuba v pedhradí, r. 1524.

zrušeného, které dotený biskup ádn upravil a k tomu ron
24 zl. mor. Minoritm pojistil. Mimo to podrželi Minorité všecky

své vci kostelní, stkvosty a dívjší dchody. JSÍáhradou za

škodu r. 1619. a 1620. od povstalc klášteru na stavení sp-
sobenou Minoritm vykázáno bylo 1000 zl. z pokut rebellm

uložených. Ale r. 1642. odali Švédové klášteru všecky stkvosty

kostelní. Brzy však mnohými dary a fundacemi zmohl se klášter

tak, že zvlášt pispním biskupa Karla hrabte z Lichtenšteina

r. 1680. stavení klášterní i s kostelem bylo zcela obnoveno

a rozšíeno a r. 1734. podniknuta i stavba nového konventu

nákladem 16.000 zl. Pes to všecko ml klášter r. 1756. na

jistinách 19.159 zl . akoliv v nm toho asu 27 eholník
žilo. — Avšak r. 1785. dne 18. íjna klášter byl zrušen a e-

holníci do jiných klášter peloženi s výslužným jim vykázaným.

Klášterní stavení i s kostelem upraveno bylo pro c. k. nemocnici;

jmní kláštera, zvlášt vytené jistiny 19.159 zl. pipadly fondu

náboženskému. (AYolný, Top. I. 1. 208. a 302. i

31. Klášter Minoritu v Uniov (Máhrisch-Neustadt),

založený r. 1330. od manželky Henricha ze Sovinec (Eulenburg),

obdržel r. 1381. a 1450. nkolik nadání na mše od pán ze

Sovinec založených. Avšak když r. 1595. i s mstem vyhoel,

opuštn byl od Minoritu a teprve r. 1620. opt postoupen n-
kterým eholníkm téhož ádu, kteí též ve správ duchovní
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knžstvu svtskému vypomáhali. R. 1756. žilo v kláštee tom

22 mnich z jistin 16.760 zl. obnášejících. Ke kostelu klá-

šternímu, r. 1767. posvcenému ke cti sv. Kíže, odkázal r. 1730.

Rudolf sv. pán z AYitten 4500 zl. na mše. R. 178-4. bylo

v kláštee 25 eholníki. ale poet jich klesl r. 1812. až na

dva, kteí z píjmu finanním patentem r. 1811. znan zmen-

šeních nemohli žíti a proto do kláštera brnnského byli pe-

loženi. Klášterní stavení postoupeno bylo až do r. 1831. c. k.

vojenskému ústavu vychovávacímu : nyní jest v nm umístna

škola reální. Kostel sv. Kíže pevzal fond nábožensko, jemuž

pipadly též jistiny kláštera; potom r. 1844. dle cis. resoluce

19. dubna kostel postoupen byl mšanstvu, kteréž jej pro služby

Boží mládeže školní upravilo. (TTolny, Top. I. 1. 419.)

32. Klášter Paula n ( Ordinis Minimi S. Francisci

de Paula) v Brinici (kr. Jihlav.), od Rombalda hrabte z Col-

lalto pro 12 knzi a 2 frátery r. 1624. pi kostele zámeckém

založený a nadaný, ml r. 1756. na jistinách 25.350 zL, potom

r. 1784. byl zrušen a tamjší vrchností pro hospodáský úad
postoupen. (Wolný, Top. II. 3. 30.)

33. Klášter Paulán ve Vranov (kr. Brn.) vy-

stavl kníže Maximilián z Liechtenšteina r. 1626. pi kostele

Narození P. ^larie, ped tím r. 1622. od téhož knížete nov
vystavném, a r. 1633. odevzdal jej 12 Paulánm z Burgundu

povolaným, k jichž vydržování daroval r. 1633. statek Moice.

K tomu obdržel klášter r. 1642. od knížete Karla Eusebia

z Liechtenšteina 35.000 zl., které již r. 1621. knžna Anna

Alžbta z Liechtenšteina, roz. ernohorská z Boskovic, k témuž

klášteru odkázala. — R. 1694. koupil klášter dvr svobodný

ve vsi Jehnicich za 3500 zl. a r. 1751. dvr svobodný v Šla-

pafiicích za 12.050 zl. — Mimo to dostal klášter mnohá nadání

na mše, z nichž 17 vtších, od r. 1666.— 1763. založených

obnášelo 33.860 zl. — R. 1756. vynášely roní dchody klá-

štera pro 32 eholníky 8035 zl.. ze statku vytených a z jistin

53.800 zl. — R. 1784. dne 12. íjna klášter byl zrušen a pro-

puštno z nho 32 eholník s výsliižným. Kostel klášterní,

pi nmž r. 1784. zízena byla z fondu náboženského fara.

stal se farním. Stavení klášterní prodáno bylo za 2800 zl.

mšanm brnnským, tesai Pretznerovi a pekai Geisterovi
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kteí je zboili. Jmní kláštera, totiž kostelní stkvosty a na

9 cent stíbra, jistin}^ r. 1756. na 53.800 zl. vynášející, též

statek Moice a dvr svobodný v Šlapanicích pipadly fondu

náboženskému. Statek Moice (kr. Olom.), kterýž klášteru r. 1633.

od knížete Maximi liána z Liechtenšteina v cen 60.360 zl. byl

darován, r. 1812. prodán byl od fondu náboženského arcivé-

vodovi rakouskému Ferdinandovi Karlovi z Este. (Wolný, Top.

II. 1. 323—326. — Miihr. Y. 468.) — Dvr svobodný v Sla-

panicích (kr. Brnn.), kter^" Pauláni r. 1751. za 12.050 zl.

koupili, prodán byl r. 1824. s panstvím blažovickým Františkovi

hrabti z Dietrichšteina. (Wolný, Mahr. II. 1. 231.) — Yeškeré

jmní kláštera ve Yranov páilo se na 186.610 zl.

34. Klášter Paulinu poustevník (Fratrum Ere-

mitarum Ordinis S. Pauli I. Eremitae) v Krumlove (kr. Znojm.)

r. 1658. založen byl od knížete Ferdinanda z Liechtenšteina

v bývalém kláštee Augustián, který r. 1355. enk z Lípy

s kostelem sv. Bartolomje založil. Tento klášter však r. 1500.

byl opuštn a r. 1634. od Augustián v Brn za 1000 zl. prodán^

knížeti Gundakarovi z Liechtenšteina, jenž v nm r. 1641.

zídil residenci piaristskou s nižšími školami latinskými, kterou

však i Piaristé pro nedostatek uitel již r. 1646. opustili.

A tak tento klášter postoupen byl r. 1658. Paulínm, jimž za-

kladatel k nadání dal ves Marsovice v cen 6000 zl. a k tomu

2000 zl, k emuž rytí Melcliior Ledenický 4000 zl. pidal.

Mimo to pojistil zakladatel pro 12 Paulinu na panství krum-

lovském ron 100 dolar mor., 12 sud piva a 12 provazc

díví. R. 1664. daroval zakladatel klášteru ješt dvr svobodný

v Dobensku s mlýnem u Ivanic, a manželka jeho Dorota^

roz. hrabnka z Ledron, dvr v Raksici\ potom r. 1664. po-

stoupil zakladatel Paulínm také 30.000 zl. mor., které ml za

král. komorou, a klášteru 1300 zl. k upravení stavení, kostela

a školy. — R. 1688. odkázal klášteru František Karel hrabe

Libšteinský z Kolovrat 2000 zl. na statku Lišeni pojištných;

potom r. 1748. darovala knžna Antonie z Liechtenšteina jistinu

500 zl. na vné svtlo pro kostel. Avšak klášter, v nmž
obyejn bylo 15 eholník, kteí až do konce r. 1777. ve-

4 prvních školách vyuovali, 17. bezna r. 1786. byl zrušen

a stavení jeho prodáno osob soukromé k zaízení továrny.
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Kostel klášterní sv. Bartolomje stal se filiálním. Statky Paulinu

pipadly fondu náboženskému, kterN'^ statek Maršovice (kr. Znojm.)

r. 1789. Janovi Topolanskému ddin pronajal, pak dvm- svo-

bodný ve Tsi Dobeiisku (panství krumlovské) v cen 10.187 zl.

15 kr. r. 1790. Janovi z Ritteršteina za roní inži 506 zl.

T nájem ddiný postoupil, též dvíir svobodný v Raksici k panství

krumlovskému prodal. (AVolný, Top. II. 1. 279. — Mahr. III.

95, 383, 3-16 k 350.) — Zrušením kláštera krumlovského ob-

držel fond náboženský úhrnem 58.687 zl.

35. Klášter Praemon strát ti (opatství Norbertinú,

eholních kanovníku) v Louce (Louka Klášter, Bruck) založil

r. 1190. Otto, kníže eský, bývalý markrab moravský, se svou

matkou Marií ke cti boží a P. Marie i sv. Václava, vykázav

k nadání jeho statky tyto : kapli sv. Mikuláše (v Znojm) se

vším píslušenstvím, desátky a vesnice Dobšice (Tupešice ?),

Popovice, Oleksovice a po jedné usedlosti ve vsích Práích, Kva-

sících a Mramoticích : kapli sv. Jií v Sirachoiicich a vesnice

ejkovice, Popovice a Chepice (Kepicej; kapli sv. Jana v Ro-

kytne a ves Popovice; kapli sv. Ondeje v Hobzi s touže vsí,

krmou a mlýnem; ddinu Cenlcliow (Culchov) u Znojma,

s dvma krmami ; vsi ehoš (Chegost), Sedlešovice, Brasu-

dice, Opatovice (Opoyovice), Odenovice, Xmice. Byšice,

Chyšky, Rokytné (Rokytnice), Bezová, Litoho. Píluší (Píluky),

Tebokovice, Domamil. Lodnice a Kravsko, též jednu usedlost

v Lišeno vlcích, (Erben, Reg. 18J:.) — K tomu daroval r. 1195.

Henrych, kníže eský a markrab moravský, klášteru ves Loukn

(Luka) pi témž klášteru ležící s clem, též ves Bohumilice

s mlýnem, ekou a lesem, » Palice « eeným. (Erben, Reg. 190.)

— Toto nadání kláštera, do nhož 12 Praemonstrát s opatem

Jiím z kláštera strahovského z Prahy bylo povoláno, potvrdil

r. 1196. papež Celestin III. Potom r. 1200. kostel slavn byl

posvcen.

T letech následujících znan rozmnoženy byly statky

kláštera.

R. 1218. dostal klášter od rytíe Rlldigra darem desátky

z vinic na vrchu u vsi Havraníku (Kaidling) ležících. (Erben,

Regest. 249.) — R. 1220. postoupil Jimram. kastelán (hradní)

Y Znojm, klášteru právo patronátní kostela ve vsi Píméticích,
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k nmuž náležela též jedna usecllos v téže vsi a druhá usedlosf

ve vsi Kuchaovicícli a flíl lesa v Mašovicích. Téhož roku po-

tvrdil biskup olomoucký jakož i r. 1224. papež Honorius TIL

klášteru právo patronátní nkterV^cli kostel s desátky, totiž

v Šatov, v Dákovicích, v Hobzí, v Rokyteni (Koketné), v Olek-

šovicích (Olešovice), v Domamilu, v Lodnicích a v Znojm.
(Erben, Reg. 296, 297 a 814.) — R. 1222. koupil klášter ves

Mramotice za 170 hiven stíbra. (Erben, Reg. 804, 818.) —
R. 1225. obdržel klášter kostel v Kidlovicích s desátky ze vsí

Kídlovic, Borotic, Rakvic, Držikrajovic, Božic a Petrovic.

(Erben, Reg. 820 a 560.) — R. 1226. postoupil klášter králi

Otakarovi k novému založení msta Znojma ddinu svou »Cul-

chov« eenou, avšak bez vesnice » Ujezdec« zvané, okolo ko-

stela sv. Mikuláše ležící a k nadání téhož kostela ponechané;

náhradou za tuto ddinu obdržel klášter od krále kostel v F?'o-

stoméicích s nadáním jeho a právem patronátním jakož i pole

k popluží a vsi Sadovou (Zádovou) náležející, též desátek z dvou

vinic. (Erben. Reg. 328.) — R. 1227. koupil klášter Újezd

y>Lovéíín« eený a obdržel od krále Otakara povolení, na

tamjších ekách Jihlav a Krp mlýny a rybníky zakládati.

(Erben, Reg. 833.) — R. 1228. pisouzeny byly klášteru de-

sátk}^ a nkterá práva fary rohatecké ve vsích Jezoví, Slubi-

cích, Mašovicích a Brasudicích. (Erben, Reg. 389.) — R. 123
^/^

potvrdil markrab moravský Pemysl klášteru právo patronátní

kostel v Pímticích a Jasovicích, též udlil klášteru mnohých

svobod a výsad. (Erben, Reg. 379, 895 a 402.) — R. 1260.

daroval Henrich z Dobelic klášteru dvr svj v Téseticích.

(Emler, Reg. IL 98.) — R. 1269. postoupil klášter Alšíkovi

z Koverniku na as života jeho desátek svj z vinic na vrchu

u Havraník (Kaidling) tak, že za nj ron deset sud vína

klášteru odvádti ml. (Emler, Reg. II. 256, 857 a 688.) —
R. 1278. postoupil Branislav klášteru právo patronátní kostela

v Kténicích (Stiegnitz). (Emler, Reg. IL 471.) — R. 1288.

prodali synové Theodorika z Dobronic klášteru statky své d-
diné v Mtlfrané (Miihlfraun) s právem patronátním kostela

téže vsi za 40 hiven stíbra. (Emler, Reg. II. 556.) — R. 1294.

koupil klášter ves Oblaze se vším píslušenstvím. (Emler, Reg.

II. 709.) — R. 1324. postoupil Konrád z Mošvic klášteru právo
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«vé ke dvoru Oleksovicich. (Emler, Reg III. 386.) — R. 1327.

-obdržel klášter za vsi své Rokytnu a Pokojovice smnou ves

Naseratice. (Emler, Reg. III. 527.) — R. 1334. koupil klášter

ves Troskotovice za 300 hiven od kláštera Praemonstrátek

v Kounici. (Emler, Reg. IV. 7.) — R. 1336. udlil král Jan vsi

klášterské Oleksovicfmi právo mstvse k odbývání týdenního

trhu každou stedu
;
potom postoupil klášteru soud msta Znojma

s právem hrdelním. (Emler, Reg. lY. 115, 196 a 201.)

R. 1336. daroval král Jan klášteru 4 lány pozemkCi, z nich

dva v Oleksovicich a dva v Cenkovicích. (Emler, Reg. lY. 138.)

Potom koupil klášter r. 1343, ves Havra?iík (Kaidling)

s dvorem, rychtou, vinicemi a jinÝm píslušenstvím za 330 kop

40 gr. ; r. 1357. ves Smolin (Mohleis) za 1572 l^i^iiy; i'- 1370.

v Kídlové dvr s pozemky a 6 dvorci za 60 hiven: r. 1371.

ves Luýanovice u Hostradic za 170 hiven; r. 1379. dvr
s 3 lány v Kalendorfu za 33 kop groš, a mimo to nkolik

menších pozemku. Mimo to r. 1358. dostal klášter ves Fandíce^

smnou za svou ves Lukov markrabti Janovi k vystavní zá-

meku loveckého »Neuháusel« postoupenou. (Wolný, Top. II. 4.

135 a 136.)

Ale r. 1425. klášter, vojskem arcivévody Albrechta proti

Husitm msto Znojmo obléhajícím r. 1421. osazený, dne

12. listopadu od Táborit útokem byl vzat, spálen i s nkterými

eholníky a zcela zpustošen; jenom opat a nkolik eholník

zachránili život útkem na hrad Yranov. Po návratu svém

podnikl opat stavbu kláštera zpustlého, která r. 1447. byla pro-

vedena; avšak nová stavba kostela teprve r. 1498. byla ukon-

ena. — Zatím v letech 1444.—1540. získal klášter k statkm

svým ješt nkteré stateky koupí nebo smnou; naproti tomu

mnohé jiné zase zastavil, zvlášt r. 1540. vesnice Litoho, Do-

mamil, Rokytné (Rokytnice) a Pokojovice za 1600 kop gr. —
Mnoho statk klášterních opat Methud Hrza od r. 1543.—1572.

promrhal hejivostí svou, ímž v kláštee nastaly pomry tak

neutšené, že i mnozí eholníci utekli a k nekatolíkm pe-

stoupili.

Takto když klášter ke zkáze se schyloval, dosazen byl dle

pání císae Maximiliána 11. na místo opata Sebestian hreytag

z epiroJí^vozQwý ech, bývalý vychovatel arcivévody Rudolfa (II.),
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rytí ádu Melitenského (Johanit), jenž se proslavil v bitv

s Turky u Lepanta r. 1572. svedené, a téliož ješt roku vstoupil

do ehole praemonstrátské v kláštee loukem. Tento vysoce

vzdlanj^ opat pihlížel až do své smrti, r. 1584., k zvelebeni

kláštei^a^ vyplatil statky zastavené, pikoupil nové pozemky,

obnovil stavení, založil knihovnu, knihtiskárnu a seminá pro

30 chlapc pi kláštee svém a rozmnožil konvent jeho muži

nábožnj^nii a uenými tak, že vším právem zasluhuje nazván

býti druhým zakladatelem tohoto kláštera.

Za doby jeho nástupc zhoršil se opt stav kláštera,

zvlášt etnými píspvky válenými a r. 1595. zpustošením

statk kláštera cis. vojskem na nich ubytovaným. Potom utrpl

klášter r. 1619. od povstalých stav nekatolických sebráním

klášterních statku, které však po bitv blohorské klášteru byly

navráceny. Brzy však povznesl se klášter k bývalému rozkvtu,

takže nejenom sešlá stavení byla opravena, nýbrž i statky

jeho rozmnoženy koupí mnohých statk, totiž: r. 1660. koupen

statek Lechovice se vsí Boroticí a dva dvory za 11.000 zl.

rýn.; r. 1662. statek Bude (Bu) za 12.000 zl. ; r. 1663.

Stepkov za 7300 zl.; r. 1668. svobodný mlýn v Tasovicích

s domem, pivovarem a píslušenstvím za 10.000 zl. rýn.;

r. 1692. panství Miroslav (Mislic) za 35.300 zl. — Xaproti

tomu prodal klášter nkteré statky, zvlášt r. 1663. vsi Ro-

kytnice a Pokojovice ; r. 1693. ves Chlupice za 10.000 zl. a

r. 1694. Hobzí starou za 10.000 zl. Za to zídili opatové zašlá

opatství v Uhrách Jaszo, Leleš a Velký Yaradín jakožto pro-

boštství ke klášteru náležející a vystavli velkým nákladem

nové nádherné budovy klášterní i s kostelem. Pes veškerá

vydání obnášelo jmní kláštera r. 1756. na jistinách 161.550 zl.

proti 68.000 zl. dluh. (Wolný, Top. 11. 4. 132—143.)

R. 1784. dne 29. ervence klášter byl zrušen a pipadl

fondu náboženskému moravskému se všemi statky a jiným

jmním, kteréž obnášelo 349.451 zl. v státních úpisech a

61.000 zl. na jistinách.

K tmto jistinám náleželo 10.000 zl. rýn. na panství

Peckách v echách uložených (D. Z. 526, J. 10 & 768, M.22j

;

pak 5000 zl. za konventem kláštera strahovského (D. Z. 574,

P. 28.); 9000 zl. na statku Krnsku u hrabte Yrbny a 10.000 zl.
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na panství Dobricanech. (D. Z. 536, B. 8 & G. 29.) Statky

opatství náležející od fondu prodány byly, totiž

:

a) Panství Loiika (Bruck, Kloster-Bruck, kr. Znojm.),

kter<' se statky Tasoviceini (bývalého kláštera eptišek sv.

Kláry v Znojm) a Šaldorfem Starám (Schallersdorf, bfv^lé

kolleje jesuitské v Znojma) r. 1827. koupili bankéi vídeští

bratí Karel Emanuel a Leopold František šlechtici z Lieben-

bergu de Zsittin za 223.000 zl. stíbra. (Wohif, Top. II. 4.

132. — Mahr. III. 105.)

b) Panství Lecíivice (kr. Znoj.), které r. 1824. koupil

Josef Lang, mšan vídesky, za 249.300 zl. stíbra. (Wolnf,

Mahr. III. 352.)

c) Pajiství Bu (kr. Znoj.), které r. 1802. prodáno bylo

Josefu hrabti z Wallis za 99.564 zl. výw. (Wolný, Mahr.

IIL 159.)

d) Statek Kravsko (kr. Znoj.) — zámek a ves Kravsko,

vsi Mramotice, Suchohrdly (Zuckerhandl) a Podmole (Baumohl)

s píslušenstvím — koupil r. 1798. se statkem Pímétickýin

(Brenditz) hrab Alojs z Ugarte, postoupil však hned ves

Podmole za 45.000 zl. fondu náboženskému, který ji k statku

Louka pipojil. (Wolný, Mahr. IIL 100.)

e) Panství Miroslav (Mislitz, kr. Znoj.), r. 1790. odhadnuté

za 159.987 zl. 20 kr., a statek Lodemce^ za 52.057 zl. 5 kr.

odhadnutý, prodány r. 1824. Josefu šlechtici z Hopfen za

130.000 zl. stíbra. (Wolný, Mahr. III. 383.)

/; Statek Milfram íMiihlfrauen), odhadnutý za 39.675 zL

20 kr., prodán byl se statkem Hodenickým kláštera Klarisek

v Znojm r. 1789. za 79.675 zl. 20 kr.

Kostel klášterní Nanebevzetí Panny Marie stal se farním.

Budovy klášterní byly po 18 let kasárny, potom tam byla

c. k. továrna na tabák, pak upraven}^ pro zámek a konen pro

c. k. akademii stavitelstva vojenského. — Knihovna klášterní

(10.536 svazk ítající) odevzdána dílem c. k. knihovnám

v Olomouci a ve Yídni, dílem byla prodána; nábytek její

oechový prodán byl klášteru strahovskému v Praze za 1730 zl.

54 kr. — Konen obdržel fond náboženský nadání semináe

a fundace mešní jakož i stržené peníze za stkvosty a nábytek

kostelní a klášterní. — Veškeré jmní kláštera v Louce páilo

se na 1,500.000 zL
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36. K 1 á št e r (o p a t s t v í) P r a o m o ii s t r át íi v u s v. Š te-

pána v Hradišti blíže Olomouce umístn byl r. 1151.

v bývalém kláštere benediktinském, který Otto kníže moravský
s chotí svou Eufemií r. 1077. v hrad svém u Olomouce založil

a r. 1078. nadal mnohými statky, kteréž po vypuzení Bene-
diktin biskupem olomouckým Jindichem Zdikem z téhož

kláštera Praemonstrátm tam uvedeným r. 1151. byly pone-

chány ar. 1155. od papeže Hadriána IV., zvlášt pak od

krále \ ladislava listem daným dne 16. ervna r. 1160. potvr-

zeny. Dle této listiny dal zakladatel klášteru hradišskému vsi

Kyselovice, Rošcín (Roštín), Hajín (Hejín) a Újezd; dvr
Usobrno (Ysobren), les »Luboška« eený a vesnice: Újezd,

Lažany, Liboš, Popovice. Želechovice, Žadlovice, Hradany,
Zlobíce, Bezmrov, Obidkovice, Bohuovice a Tasalce ; též dílem

vsi Úštn, Stichovice, Žarovice, elice, Prusy, Sušice, Žirovice

a Úntice ; ze cla na ece Olšav šestý peníz (denár), z mostu

msta Betislavi (Beclav) šestý peníz, z cest3" vedle msta
Hradce do Polska vedoucí šestý peníz a z mincovny desátý

denár; dva rybníky »yidoma« a »Tekálec« eené; též etnou

eled (54 osob), 10 krav, 100 prasat 200 ovcí a 40 kobyl.

K tomu pidala cho zakladatelova Eufemia ve vsi u dvora

Úsobrna nov založené ddinu na 4 popluží s lesem rozsáhlým

a potom ves Knhnice s kostelem sv. Marka. Mimo to dostal

klášter r. 1078. od knížete a krále eského Vratislava ves

Újezdec a desátky ze dvou vsí v Cechách, které král Vratislav

dal kostelu, Uhersko (Uherce), Nedamiice a Nákle; r. 1095.

od knížete moravského Svatopluka ves Tšetice (Tužetice);

r. 1107. dvr v Topolanech s ddinou na 2 popluží a ddinu

v Hnvotín na 1 popluží; r. 1126. od Yáclava knížete mo-

ravského ves trhovou Kyjov s píslušenstvím; od knížete Otty

mladšího vsi Rusko a Vesovice. (Erben, Reg. 69, 70, 77, 84,

86, 88, 93, 130, 134.) — Dle svdectví biskupa olomouckého

Dtleba r. 1179. darovali kníže eský Sobslav a bratr jeho

Oldich, kníže moravský, klášteru hradišskému ves Bukovany

a lesy u Nakel, též hospodu a ddinu na 2 popluží ve vsi

Náklech; k tomu dal šlechtic Sedlek ze Skrbe ddinu svou

v Ckoliné. (Erben, Reg. 164.) R. 1195. a 1198. postoupil klášteru

kníže olomoucký Vladimír ves Bojanovice, les v Holešicku

Bílek : Statky a jmní. 28
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(Opavsku), pul dvora v Oldichov a díl na ece Opav
;
jeho

bratr Betislav, kníže moravský, ves Zirákovice a les u Oldi-

chova. (Erben, Reg. 191, 192 & 199.)

R. 1201. daroval král eský Pemysl kláštera ves Št-

pánovice a potvrdil mu zárove vsi Sudomiice, Bukovany,

Yeletín, Zirákovice, Opatovice a Zirovice, též hospody v Olo-

mouci, v Tšeticích, v Náklech, v Bohuovicích a v Opav.

(Erben, Reg. 206.) — R. 1203. daroval markrab moravský

Henrych (jinak Vladislav) klášteru rozsáhlý les »Stelná«

(Stelný) eený, mezi ekami Odrou a Moravou ležící. (Erben,

Reg. 212.) — R. 1215. potvrdil Vladislav markrab moravský

klášteru optn dvr a ves trhovou Knhnice s právem patro-

nátním farního kostela tamjšího a vesuicemi Sebetovem,

Cetkovicemi a IJherci i s lesem rozsáhlým: též ves trhovou

Hranice v žup Perovské s právem patronátním a trhem,

vesnice Hemauice, Luky, Polom, Blotín, Hory (na Horách)

a Jesenice s jich píslušenstvím a lesem rozsáhlým ; ves trhovou

Kyjov v žup Betislavské s právem patronátním a trhovým

i clem, jak ji pedešle kaíže Václav klášteru daroval : také

ves trhovou Svitavu v žup Usobrnnské s právem patronátním

pedešle od krále eskélio Vratislava klášteru darovanou, s ves-

nicemi Michovem a Lbunovem, trhem týdním, clem a právy

trhovými. (Erben, Reg. 260 a 261.) — R. 1215. pisoudil a

odevzdal markrab Vladislav klášteru les rozsáhlý u vsí Lažan

a Domašova s horami, v nichž se železo dolovalo a kameny

mlýnské lámaly, i s potky zlatonosnými. (Erben, Reg. 263.

— Emler, Reg. II. 261.) — R. 1225. navrátil král eský

Otakar klášteru hospodu v Perov, od zlých lidí klášteru od-

atou a zboenou. (Erben, Reg. 323.) — R. 1238. udlil mar-

krab moravský Pemj^sl klášteru mnoho práv a výsad, zvlášt

sprostil všecky statky a vsi klášterní všech berní, poplatk

a cel zemských. (Erben, Reg. 435.)

Vytenými dary nabyl klášter znaného bohatství, avšak

r. 1241. postižen byl pohromou velikou; nebo Tatai, obléhajíce

Olomouc, dobyli po tetím útoku kláštera dobe opevnného,

díve ho zapálivše. Po tomto zpustošení klášter jen znenáhla se

zotavoval. R. 1247. obdržel od markrabte Pemysla darem

dchody, které z polovice vsi klášterní Hajina a ze vsi Valná
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v Opavsku ležící do komoiy markrabské vycházely. (Erben,

Reg. 547.) R. 1250. potvrdil král Václav všecka práva, v\'^sady

a svobody, od knížat raoravskV^ch klášteru pedešle udlené,

a rozmnožil je mnohými novými; zvlášt udlil mstm klá-

šterním Kiiéknicí, Svitav, Kyjovu^ Hranici a Stelné týchž

práv á svobod, jichž požívala msta markrabská, a dal výsady

hospodám klášterním blíže mst svých Olomouce, Jevíka, Li-

tovle, Unova a Opavy i ve vsích klášterních Cetkovicích,

Náklech, Liboši (Libhošti), Bohuovicích, Lažanech, Roštín, Zlo-

bících, Yesovicích a BdLliošti. (Erben, Reg. 463 & 580.)

Takto podporován klášter r. 1255. vystavl zpustošené

stavení své a r. 1257. dostavl nový kostel; potom oboje obe-

hnal hlubokým píkopem a hradbami. Také statky jeho v letech

následujících byly rozmnoženy. R. 1266. daroval Robert, opat

kláštera hradišského, konventu téhož kláštera ves Bystrocice

(Bystrovice), kterou od mšan ii olomouckých za peníze bratra

svého byl koupil. (Emler, Reg. 11. 199, 413 & 424 )
— R 1272.

obdržel klášter polovici vsi Tovéf^e^ kterou Sabina vdova po

purkrabím olomouckém Nezamyslu již ped tím klášteru odká-

zala. (Emler, Reg. 11. 322.)

R. 1273. postoupil opat a konvent kláštera hradišského

soudci ze Stpánova a jeho synm k ddinému užívání novou

osadu Štpánov eenou a les pi ní ležící na 50 lánii rozsáhlý

k vyrocení a osazení tak, aby z každého lánu jistý roní plat

(úroky) klášteru se odvádl. (Emler, Reg. 11. 335.) — Podobným

spiisohem postoupeno bylo od kláštera r. 1276. msto Hranice

(Alba ecclesia, Weisskirchen) s lesem na 50 lánu rozsáhlým

k vyrocení a k založení vesnic soudci Thamovi a jeho ddicm,
potom r. 1292. soudci Gerlachovi a 1296. proboštovi kostela

vyšehradského na as jeho života. (Emler, Reg. 11. 419, 672

a 732.)

R. 1276. koupil klášter od astý z Kelova dva lesy mezi

vesnicemi klášterními Chomoutovém a Bezím ležící za 26 hiven

stíbra. (Emler, Reg. II. 429.) — R. 1278. pisouzena byla

klášteru polovice vsi Tsetic, potom r. 1286. také druhý díl

téže vsi, který klášteru astá z Kelova odkázal. (Emler, Reg. II.

468, 550 & 592.)

R. 1284. povolil král Václav klášteru hradišskému, aby

2;',*
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svá msta Knehnice^ i'^yjov^ Svitavu^ Hraíiice a Stelnou hrad-

bami obehnal a jinak opevnil. (Emler, Reg. 11. 572.)

R. 1287. daroval Pardus z Horky klášteru právo patro-

nátní kostela v Horce (Horka). (Emler, Reg. H. 608.) — R. 1289.

postoupil klášteru Beneš z Bránic a Lobenšteinu právo patro-

nátní kostel v Bránicích a Uvalné (Lobenstein) v provincii

opavské s veškerým nadáním tchto kostel, zvlášt s desátky

ze vsi Bobolusk ke kostelu branickému náležející, pak vsi Býkov

a obojí Dubnice, kostelu v Úvaln náležející. (Emler, ^Q^. 11.

635.) R. 1314. postoupil klášter vsi své Týneek. Tšíkovou

Lhotu, Štpánov a polovici Lodnic Hoejších Divišovi ze Štern-

berka, purkrabímu olomouckému, k užívání na as jeho života.

(Emler, Reg. IH. 75) — R. 1326. daroval Adam z Konic

(Chonic) klášteru právo patronátu í kostela v Cholin. (Emler^

Reg. in. 456 & 772.) — R. 1335. postoupili bratí z Kasile

klášteru právo patronátní kostela ve vsi Našili, ležící v kraji

Opavském. (Emler, Reg. lY. 50.) — R. 1336. koupil klášter

za 30 hiven dva lány ve vsi Senicích v kraji Olomouckém

ležící s úroky tí hiven gr. (Emler, Reg. lY. 105.)

R. 1421. odevzdal král Sigmund klášter Hradišt i se

statky jeho k správ biskupovi olomouckému. Potom ve válkách

husitských 2. kvtna r. 1432. opatství hradišské bylo vydran-

cováno a 22. ervna t. r. od mšan olomouckých vypáleno.

K vystavní pak nové budovy klášterní r. 1461. pispl valn

král Jií Podbradský. Proto zachovalo opatství hradišské králi

Jiíkovi vrnos ve válce s králem uherským Matyášem a pijalo

do kláštera svého posádku eskou, kteráž útoky olomouckých

na toto místo opevnné po mnohá léta odrážela a teprve r. 148

L

se vzdala. Za to byla všecka stavení klášterní od Olomouckých

poboena a statky klášterní od krále Matyáše na delší dobu

zastaveny. Teprve r. 1498. navrátili se Praemonstráti do kláštera

hradišského opt upraveného a obdrželi od krále Yladislava

nkteré ze statk zastavených, z nichž jiné r. 1499. opat vy-

platil summou, kterou za statek Hranice Yilémovi z Pernšteina

postoupený obdržel. — Avšak v století XYI. zadlužen byl kláštej

nehospodástvím a marnotratností opatu, zvlášt Jana Poniatov-

ského z Poniatova (1576—1587) a Pavla Grlinwalda z Grún-

waldu (1587— 1593) tak, že mnohé statky musil prodati a mnolié
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opt zastaviti. — Ale ledva klášter z dluh na 136.000 zl

vzrostlÝch piinním opata straliovskóho z Questenberka r. 1617.

ponkud vybedl, utrpl opt r. 1619. od povstalých stavu škodu

znanou na statcích i staveních klášterních, král. kommissí na

100.000 zl. odhadnutou. K tomu r. 1642. klášterní stavení od

Švéd bylo vj^páleno a požárem tím znien i archiv kláštera.

Znenáhla však vzmáhalo se opatství hradišské ; nebo
již r. 1659. koupilo pl vsi Pemyslovic s lesem a píslušenstvím

za 10.000 zl.; potom r. 1661. ves Pivin se statkem svobodným

a, vesnikou Skalickou (Skalka) za 11.000 zl. a v Hajcíné á^xn:

s pozemky za 1100 hiven. Mimo to vystavn byl již r. 1659.

kostel klášterní, zvlášt pak opat Norbert Zelecký z Poenic

(1679—1709) dokonil nádhernou stavbu budovy klášterní, vy-

stavl farní stavení v Knhnicích, ve Zvítavce, v Tšeticích,

v Kelov, v Bohuovicích a v Bezovicích; též kostely v Ko-

nicích, ve Zvitavce, ve Vážanech, v Náklech, v etkovicích a v Še-

betov; potom residence v Šebetov a Bezovicích. Týž opat

vystavl r. 1684. residenci na Svatém Kopeku (Heiligenberg),

kde na míst kaple ke cti Matky Boží, od mšana olomouckého

Jana Andriska r. 1632. vystavné a r. 1636. opatství hradiš-

skému postoupené, zbudován byl r. 1669.—1732. vyhlášený

kostel poutniky Navštíveni P. Marie^ k jehož vydržování

jakož i 16 knží z kláštera tam dosazených r. 1699. koupil

opat dva statky Konice a St^^azisko za 61.500 zl. rfn. a vy-

stavl residenci v Konici. Mimo to odkázal opatství hradiš-

skému r. 1705. Jan Václav Zelle}' z Rosenthalu statky Hrochv
Týnec a Trojovice v Cechách, z jejichž dchod opatství vy-

držovati mlo kostel poutniky na Svatém Kopeku a pi nm
tolik knží, kolik by jich k potebám poutník stailo, též za-

opatiti kostelníky a 8 hudebník stravou, šatstvem a roním
platem. Dle toho ustanovení pi tomto kostele vystavno bylo

r. 1721. pevorství s byty pro pevora a 20 knží z opatství

hradišského a také residence pro opata r. 1720. byla zvtšena.

(Wolný, Topogr. I. 5. 21 & 22.)

Potom r. 1715. opt lehla popelem budova klášterní

v Hradišti, byla však r. 1722.— 1741. znova velkým nákladem

stkvostn a nádhern vystavna. R. 1710. a 1747. koupilo

opatství hradišské od kláštera dolnorakouského Berneggu uherská
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opatství Czorna v Soproské stolici a Turien v stolici Sza-

ladské; potom r. 1762. moravskV* statek Hradisko od Leopolda

hrabte z Dietrichšteina za 21.000 zl. ryn. a 100 dukát klíného;

konen r 1782. stateek Radikov^ b<-Yalé kolleji jesuitské

Y Olomouci náležející, od c. k. fondu studijního za 11 200 zl.

(Wolnf, Top. I 1. BBS— 347.)

R. 1784. dne 18. srpna opatství v Hradišti s pevorstvim

na Svatém Kopeku bylo zrušeno a propuštno z nich 90 e-

holníku, mnozí však zstali na farách ve správ duchovní.

R. 1785. stavení opatství v Hradišti postoupeno bylo generál-

nímu seminái duchovnímu, kterýž tam s bohosloveckou fakultou

olomouckou až do zrušení svého r. 1790. byl umístn; potom

r. 1802. zízena v nm c. k. vojenská nemocnice pro posádka

olomouckou. Pi kostele bývalého opatství a nkdejší kapli
v

prelátské u sv. Štpána založena byla r. 1785. lokální fara.

Taktéž zízena byla fara pi kostele poutníkem na Svatém

Kopeku a pro faráe vykázána za obydlí bývalá residence

;

cás stavení bývalého pevorství prodána byla r. 1792. za 783 zl.

a potom stržena jest; v druhé ásti bydleli knží výpomocní.

Rozsáhlé statky tohoto opatství, na 160.000 zl. zadlužené, se

všemi stkvosty, stíbrem (13 centu) a nábytkem ujaty byly

k fondu náboženskému, totiž : a) Statky na Morové v kraji

Olomouckém ležící, v jedné summ za 1,431.824 zl. 21 kr. od-

hadnuté, z nichž pajiství Hradisko (klášter Hradišt. Kloster-

Hradisch) se statekem Lubénice. bývalé kolleji jesuitské v Olo-

mouci náležejícím, r. 1826. veejnou dražbou koupil Fihp Ludvík

hrab z Saint-Genois za 410.100 zl. st. ; potom statek Hradisko

Malé^ který r 1825. koupil znojemský obchodník Ignác Wahl-

miiller za 12.540 zl. st
;
pak panství Bezovice.^ kteréž r. 1825-

prodáno bylo knížeti Klimentovi Václavu Lotharu z Metternich-

Winneburgu-Ochsenhausen; též panství Komcc\ kteréž r. 1825.

koupil brnnský továrník Karel Píza za 149.075 zl. stíbra,

konen panství Sebetov (Schebetau), které r. 1825. veejnou

dražbou prodáno b3^1o Karlovi hrabti z Strachwitz za 381.000 zl.

stíbra. (Wolný, Kirchl. Topogr. 1. 1. 347. — AVolný, Milhren V.

384, 443, 506, 517 & 703.) — b) Statky v Cechách lezía a od

moravského fondu náboženského ujaté, panství Hrochv Týnec

a statek Irojovice (kr. Chrudim.), které r. 1705. klášteru hra-
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(lišskémii Jan Václav sv. p. Zeller z Rosenthalu k vydržování

kostela poutnickóho na Svatém Kopeku odkázal, vynášely fondu

náboženskému r. 1788. 10.3S2 zL 29 kr. a r. 1824. veejnou

dražbou prodány byly Jiímu Prokopovi ryt. z Lilionwaldu za

83.110 zl. st. (Wolnf, Kirchl. Topogr. I. 1. 347. — Desky Z.

král. esk. Quat. 274, G. 4 & 1131, F. 8.) — c) ProboUsoí

(opatství) v Uhrách ležící^ Czorna a Turien^ které opatství

hradišskému r. 1710. a 1747. klášter dolnorakouský Bernejíg

prodal, jehož cena není vytena. (Wolný, Máhren V. 403.) —
Veškeré jmní opatství hradišského bez proboštství v Uhrách

vyneslo fondu náboženskému po srážce dluh 160.000 zl. úhrnem

1,405.717 zl.

Ale r. 1834. dne 30. srpna k žádosti kardinála a arci-

vévody Rudolfa, arcibiskupa olomouckého, naídil císa Fran-

tišek L, aby bfvalé nadání sv. pána Václava Zellera z Rosen-

thalu opt bylo obnoveno a k tomu úelu summa trhová za

dotené 2 statky v Cechách z fondu náboženského navrácena.

Po dlouhém vyjednávání na žádos opata kláštera strahovského

v Praze odevzdáno bylo tomuto opatství k správ (administra-

tivo nomine) jmní doteného nadání 83.100 zl. st., a k tomu

ješt 5000 zl. stíbra k zapravení vVdoh stavebních z fondu

náboženského. Do stavení bývalého pevnrství nov upraveného

uvedeno bylo r. 1846. 8 knží s proboštem z kláštera strahov-

ského. (Wolnf, Topogr. I. 5. 23 a 24.)

37. Klášter (opatství) Praem o n s tr átu v Zábr-
dovicích u Brna založil r. 1200. baron Lo\^ z Klobouk

s povolením markrabte moravského Vladislava a daroval

k nadání jeho dvr Zábrdovice s píslušenstvím; farní kostel

Panny Marie na hrad brnnském s jeho píslušenstvím ; vsi

Svinošice, Pibislavice, Kohútovice, ankovice (Šenkovice) a

Borkovan3\ K tomu pidala jeho manželka Richza r. 1205. vsi

Žerabice a Býšov (Zbejšov), 25 koní, 40 krav a 240 ovcí.

R. 1210. dal klášteru markrab Vladislav dvr ve Svitav

s dvojím poplužím a ekou Svitavou, též lesy Skalice, Zíza a

Obecná Ochoz eené jakož i ves Malomice s píslušenstvím.

Téhož roku ustanovil zakladatel kláštera, aby ostatní statky

jeho, totiž vesnice : Klobouky, Diváky, Pestavlky, Kámen
(u Kamene), Jezero (u Jezera), Kovalovice, Drahonvice, ást-



860

kovice (Seskovice), Hostradice (Hostradky), Bolmmlice, Mezi-

lesice, Utšenice (u Tšenic) a Malomice s dvorem v Zábr-

dovicích, též pipadlj klášteru po jeho smrti, když by neza-

nechal žádného syna, avšak aby jich užívala druhá manželka

jeho Zofie až do smrti své, když by zstala vdovou. A tak

i tyto statky dostaly se kláštera, jak o tom svdí listina z dne

24. záí r. 1237., kterou papež Keho IX. klášteru stvrzuje

vytené statky všecky a k tomu ješt vsi Bohunice, Podolí,

Zábrdovice, Ochoz, Krtiny (Krtina), Kochy a Levice. — R. 1237.

potvrdil markrab moravskt Pemysl klášteru všecky statky

jeho a osvobodil je od všech berní kontribucí, cel a jiných

bemen zemských. R. 1240. daroval král Yáclav kláštera mlýn

blíže nho ležící se vším píslušenstvím. (Erben, Regesta 240,

242. 412, 430, 458 a 621.) — R. 1262. prodal klášter zábr-

dovický ves Diváky klášteru panenskému (Cella S. Mariae)

v Brn, od nhož obdržel pozemek u hradeb msta Brna na

ece Švarcav ležící. (Emler, Reg. 11. 149 a 607.) — Dle

listiny z dne 28. ervna 1264. náležely klášteru zábrdovickému

též desátky z dvora v Husicích (Husovicích) a z nkterých rolí

u nho ležících. (Emler, Reg. II. 178.)

R. 1283. daroval Hartman z Holenšteina klášteru ves

Bukovany s kostelem, lesy a vším píslušenstvím. (Emler, Reg.

11. 562.) — R. 1286. koupil klášter dva lány ve vsi Kurdjov
na vrchu vinic ležící s píslušenstvím za 25 hiven ryzího

stíbra od Lva z Polehradic, jenž r. 1289. klášteru daroval

také vrch s vinicemi v Kurdjov, eený Lippina Juvenis.

(Emler, Reg. IL 593. a 636.)

R. 1298. povolil král Václav klášteru, aby jeho ves Klo-

bouky byla místem trhovým, v nmž by každého týdne ve

tvrtek trh se odbýval ; zárove osvobodil týž král vsi klášterní

Klobouky, Žeratice (Saraticei, Mkolice, Zbejšov (Býšov), Šen-

kovice, Borkovany, Kámen, Seskovice, Bohumlice a Pestavlky

od právomocnosti svtské. (Emler, Reg. II. 775.) — R. 1321.

daroval Henrich z Lípy, nejvyšší maršálek království eského,

kostela v Krtinách náležejícímu ke kláštera zábrdovskému,

mlýn u téhož kostela ležící s píslušenstvím. (Emler, Reg.

IIL 301.)

Z tchto etnÝch statku zastavil klášter v letech násle-
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dujícícli nkteré vesnice, zejména r. 1359. ves ástkovice a

r. 1413 ves Zbejsov. Ale ohromná škoda spsobena byla

klášteru ve válkách husitských; nebo r. 1422. zpustošili Husité

stavení a statky klášterní, které pak všecky od krále Sigmunda

byly zastaveny. Teprve r. 1440. klášter opot byl upraven a

navráceny mu nkteré ze statk zastavených. Tím však nezlepšil

se valn stav kláštera, v nmž mimo nedostatek od r. 1577.

až 1618. byl život nevázaný, od opat samých podporovaný.

Za tchto pomr neutšených klášter r. 1619. od stavv od-

bojných byl poboen a statky jeho spustošeny tak, že škoda

tím spsobena na 24.000 zl. se páila. Teprv r. 1628. poal

se klášter opt zmáhati; nebo téhož roku koupil dvr svo-

bodný v Zidenici za 4000 zl. Ale r. 1636. požárem zniena

byla stavení klášterní, a ledva ponkud se upravila, opustili

eholníci r. 1643. ze strachu ped Švédy klášter, do nhož
teprve r. 1646. se navrátili a obnovivše jej, i novou budovu

kostelní od r. 1661.— 1669. vystavli.

R. 1687. Susana Liboria hrabnka z Dietrichšteina, roz.

ze Zastízel, darovala klášteru zábrdovskému k jeho kostelu

v Krtinách statek Jesenec k vydržování dvou knží pi kostele

v Jesenci. Z dchod tohoto statku vystavl klášter od r. 1728

do r. 1750. nový kostel poutniky Panny Marie ve vsi Krtinách.

Ped tím obdržel klášter od císae Leopolda probostství sv.

Jana a u sv. Krize v Uhrách.

Avšak tento stkvly stav kláštera v Zábrdovicích netrval

dlouho; nebo r. 1784. dne 24. ervence klášter byl zrušen

a propuštno z nho 40 eholník. Stavení klášterní postoupeno

bylo c. k. vojenské nemocnici pro posádku brnnskou, a kostel

Nanebevzetí Panny Marie stal se farním. Statky klášterní

i s jiným jmním (kteréž r. 1756. obnášelo na jistinách 50.700 2I.,

avšak na 22.900 zl. dluh) pipadly fondu náboženskému

totiž :

a) Mstys Klobouky a vsi Bohumlice, Borkovany, Zábr-

dovice (Obrawitz), Bukovina Hrubá, Bukovina Malá, Krtiny,

Ochoz, Prose, Zeratice, Zidenice a Zbejšov s dvory poplužními

a 71 lány pozemk, též Olomoucká ulice na pedmstí v Brn,
kteréž potom za 464.417 zl. odhadnuté rozdleny byly na

dv panství. Klobouky a Zábrdovice, z nichž panstvi Klobouky
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(kr. Brnn.), mstvs Klobouky a vsi Bobiimlice a Borkovauj

s píslušenstvím, r. 1820. koupili bratí Au.austin a Ignác ryt.

z Xeuwallu za 204 200 zl. stíbra; panství pak Zábrdovice

(kr. Brnn.), k nmuž všeck}^ ostatní vesnice svrchu vytené

byly pipojeny, prodáno bylo veejnou dražbou r. 1830. Fran-

tiškovi Xav. hrabti z Dietrichšteina-Proskau za 222.000 zl.

stíbra. (Wolný, Kirchl. Top. 11. 1. 187 — 194. — WolnÝ,

Máhren, 11. 2. S. 1 & 282.)

b) Statek Jesenec (kr. Oloni.), který r. 1789. za 44.309 zl.

15 kr. odhadnutý, Františkovi šlechtici z Dietrich za roní

inži 2215 zl. 27 kr. ddin byl pronajat a potom r. 1801.

za 48.909 zl. 36 kr. prodán. (Wolný, Miihren Y. 468.)

c) Probostství sv. Jana a u sv. Krize v Uhrách, která

opatství zábrdovickemu od císae Leopolda byla postoupena

;

není však vyteno, komu a za byla prodána. (Wolný, KircbL

Top. II. 1. 193.) — Veškeré jmní kláštera v Zábrdovicích^

avšak bez klášterního stavení a bez probostství v Uhrách, jicliž

cena není vytena, obnášelo úhrnem 559.426 zl.

38. Klášter Servi tu u Matky Boží Loretánské
v Jar o micích (kr. Znoj.) založen a vystavn byl r. 1675.

od hrabte Jana Antonína z Questenbergu pi kapli loretánské

v pedmstí Lhot, od téhož hrabte r. 1673. vystavné, pro

4 knze (Servity), k jichž vydržování ron 32 sudií piva,

30 sáh díví a 400 zl. z dchodu vrchnostenských vykázal

a k tomuto nadání ješt 10.000 zl. k vydržování 12 mnichu

v kláštee na 10 píštích let pojistil. Nadání toto potvrzeno b3^1o

dne 25. dubna 1680. od císae Leopolda I. ; potom r. 1734.^

když poet nniichu pes 12 rozmnožiti bylo dovoleno, pidal

klášteru hrab Jan Adam z Questenbergu ješt jistinu 4000 zl.,

z níž místo úrok z pivovaru vrchnostenského ron 100 sud
piva klášteru bylo dáváno. S fundacemi na mše od mnohých

dobrodinc založenými vzrostly jistiny kláštera do r. 1756. na

19.700 zL, a z roního píjmu 2006 zl. žilo tehdáž v kláštee

15 knzi. — R 1785. dne 17. bezna byl klášter i s kaplí

P. Marie zrušen a stavení jeho postoupeno bylo vrchnosti, ale

jistiny jeho, 19.700 zl. obnášející, pipadly fondu náboženskému.

(Wolný, Kirchl. Topogr. II. 3. 210.)

39. K 1 á š t e r S e r v i t u u msta Y e s e I í (kr. Hradiš.)
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založili a vystavli r. 1714. Maximilián ŽeieckV' z Poenic
a manželka jeho Max. Rosalie, roz. sv. paní z LoAventhurmu,

s kostelem sv. Andlu Strážc k rozmnožení víry katolické pro

12 Servitu, jazyka moravského znalých, s jistinou 80.000 zl.

Toto nadání rozmnožil kanovník olomoucký arcidkan Jan Felix

Zelecký sv. p. z Poenic jistinou 12.000 zl., k emuž dotená

spoluzakladatelka r. 1780. ješt 40.000 zl. odkázala. R. 1756.

ml klášter roních píjm 4310 zl., z nichž 20 knží žilo. Ale

již r. 1784. klášter Servit ve Yeselí byl zrušen a potom

dvorním dekretem z dne 14. listopadu 1785. naízeno, aby

všickni Servité z ostatních klášter redukovaných tam žijící

pestoupili do stavu knží svtských. — Klášterní stavení po-

stoupeno bylo r. 1785. dílem k obydlí faráe, dílem k potebám

vojenským, ale nadání kláštera, na 82.000 zl. obnášející, ujato

bylo k fondu náboženskému, od nhož však 10.000 zl. na vy-

držování kostela klášterního, jakožto filiálního chrámu farního,

bylo ponecháno. (Wolný, Topogr. I. 2. 815.)

40. K I á š t e r T r i n i t á r u N e j s v. Trojice (ádu

bosích Nejsv. Trojice pro vykoupení zajatých) v Zasové (kr.

Perov.) založen a vystavn b^d r. 1725. s kostelem Nejsv.

Trojice od Františka Ludvíka hrabte ze Žerotína, jenž k vy-

držování 13 eholník jazyka moravského znalých vykázal

z dchod statku svého ron 20 mr pšenice, 60 mr žita,,

12 mr vaiva, 4 ceuty ryb, 3 centy másla, 40 sud piva a

200 sáh díví. K tomu dostal klášter (r. 1726.— 1765.) od-

píznivc svých rozdílná nadáni s jistinami 15.050 zl, takže

již r. 1756. ml na jistinách 21.000 zl. a roních píjm na

850 zl. — R. 1784. klášter byl zrušen, a nkteí z eholník

propuštných zstali ve správ duchovní pi fae nov tam

zízené, k níž postoupen byl díl klášterního stavení, kdežta

druhá ást jeho s velkou zahradou prodána byla osob sou-

kromé. Jistiny kláštera na 21.000 zl. obnášející pipadly fondu

náboženskému. (Wolný, Top. I. 3. 93. — Wolný, Maehr. I. 320.)

41. Klášter Trinitár v Holešov (kr. Hradiš.).

Tuto residenci (hospic) pro 5 knží téhož ádu založil r. 1746.

František Antonín hrab z Rotal s jistinou 15 000 zl. pi fili-

álním kostele sv. Anny, jemuž r. 1753. vnoval ^ nadání na

mše jistinu 4000 zl. a pro 2 kostelníky jistinu 1000 zl. —
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Mimo to dostal klášter r. 1764. odkazem od vdovy Marie Te-

resie hrabnky z Rotal-Zborovic 400 zl. — R. 1783. klášter

byl zrušen, a stavení jeho postoupeno k ubyto ráni cbudfch

vrchnostenských; jmní pak jeho, základní jistina 15.000 zl.

a nadání mešní 4000 zl., ujato bylo k fondu náboženskému.

(Wolný, Top. I. 3. 263.)

Zrušením vyícefiých klášteru ?ia Morav dostal moravskf

fonc1 náboženský úhrnem 10,141.628 zl. 17 kr. Z této summy.

v níž obsaženy nejsou nkteré statky, budovy klášterní a jistiny.

náleželo

:

1. klášteru Augustián v Olomouci . . 209.089 zl. 25 kr.

2. » » v Šternberk 294.053 » 25 »

3. » » ve Fulneku . 22.000 » — »

4. » » v Jevíku 61.718 » 03 »

5. » » ve Yratnín 12.450 » — »

6. » Cisterciák ve Zdáe . . 659.852 » — »

7. » » ve Velehrad 2,000.000 » — »

8. » Cisterciánek v Tišnov . 352.387 » — »

9. » » v Starém Brn 612.594 » 35 »

10. » Dominikán v Brn . . . 392.821 » — »

11. » » v Jihlav 31.932 » 05 »

12. » » v Šumberku 29.513 » — »

13. » » v Boskovicích 23.900 » — »

14. » Dominikánek v Starém Brn 310.996 » — »

15. s> » v Olomouci 238.101 » 27 »

16. » Františkánek v Brn . . 156.733 » — »

17. » Františkán v Brn . . 16.300 » — - »

18. » » v Znojm 15.000 » — »

19. » » v Kromíži » — »

20. » Kapucín v Mikulov . .
— » — »

21. » » ve Tiskov . .
» — »

22. » » v Jihlav . . .
» — »

23. » » v Kyjov . . 30.000 » — »

24. » » v Prostjov » — »

25. » » v Námstí . . 5.489 » 30 »

26. » Kartusián v Olomouci . . 279.984 » 53 »

27. » » v Králov Poli . 167.815 » — »



365

28. klášteru Klarisek v Olomouci .

» v Znojm .

Minoritu v Olomouci

» v Uniov
Paulán v Brtnici .

» ve Vranov
Paulinu v Krumlov
Praemonstrát v Louce .

» v Hradišti

.

» v Zábrdovicích

Servit v Jaromicích

» u Veselí

Trinitár v Zašov .

» v Holešov

Úhrnem

29. »

80. »

31. »

32. »

33. »

34. »

35. »

36. »

37. »

38. »

39. »

40. »

41. »

. 186.997 zl. 54 kr.

. 118.541 » — »

19.159 » — »

16.760 » — »

25.350 » — »

. 186.610 » — »

58.637 » — »

. 1,500.000 » — »

. 1,405.717 » — »

ích 559.426 » — »

19.700 » — »

82.000 » — »

21.000 » — »

19.000 » — »

. 10,141.628 zl. 17 kr.

C. Kláštery v Slezsku.

1. Klášter jeptišek u s v. Kláry (panen Kláe k)

v Opav založen a vystavn byl mezi r. 1290. a 1307. blíža

kláštera Minoritu na jeho pozemku z almužen ke cti sv. Anny
a Všech Svatých. R. 1330. bratí Jan a Drslav, potom Henrich

a jeho bratí z Krava darovali klášteru ves Stépánkovice s po-

dacím farním a píslušenstvím. K tomu koupil klášter r. 1349.

statek Turkov (Turkau) s dvma lány ve vsi Jarkovicích

a r. 1355. dvr svobodný Vodku (Hochkretscham). R. 1365.

získal klášter od knížete Mikuláše 11. hivnu roního platu

a nkolik poddaných v Malých Hostících, kde již ped tím nabyl

statku po njakém Vítu ; r. 1437. od kláštera velehradského

dvr v Malých Hostících a druhý dvr v Turkov za 45 hiven

gr. pražských. Potom koupil klášter r. 1507. ves Babice za 186

dukát, r. 1531. dvr v Chabicové za 460 zl. a r. 1555. úroní

plat 8 dukát ve vsi Hi'usové (kr. Tšín.). Mimo to dostal

klášter darem nkteré desátky a úroní platy; potom r. 1500.

ves Chabicov od abatyše Iduly, markrabnky z Brandenburgu;

r. 1507. nkolik poddaných ve vsi Milostovicích a r. 1508. od

Petra z Krava ves Milesov. — Ale v letech následujících,.
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zvlášt r. 1571. utrpl klášter mnohé ztráty na statcích ar. 1617

zchudnul tak, že abatyše k oprav klášterního stavení za nkolik

povoz vápna kardinála Františka z Dietrichšteina prosila takto

:

y>já ubohá zákonická s tim ochuzeným a na nejvýš opuštným

a ve velikých dluzích postaveným klášterem svým zar^noucené

postavena jsent« etc. — Avšak po r. 1625. zotavil se opt
klášter; ale již r. 1692. prodal ves Vodku^ pak tamjší dvr
za 2000 zl. — Nejvíce však poškozen byl klášter r. 1742.,

když mírem vratislavským nkteré statky jeho Prusku byly

postoupeny. Od té doby žily jeptišky bídn až do r. 1782.,

když klášter jejich byl zrušen. Stavení klášterní s kostelem

koupil sv. pán Skrbenský a postoupil je hrabti Max. ze Sobek-

Skornic, jenž je v pknou budovu upravil. Statky a úroní

platy kláštera ujaty byly pro fond náboženský. Z tchto statk,

správ státní odevzdaných, prodán byl dvr v Kateinkách

(Kathrein) v obci eené »Panenské« nebo »Štitinské« Arnoštovi

ejko vi z Badenfeldu, jenž také koupil zboží kláštera 2 lány

v Jarkovicích a dvr a ves Chahicov. (Wolný, Topog. I. 4. 210.

— Ens. Oppaland IIL 140. — Prásek, Vlastivda slez. 11. 230,

295 a 401.)

2. Klášter Dominikán u s v. Václava vOpav
vystavl a nadal r. 1291. opavský vévoda Mikuláš I. K. 1336.

olomoucký biskup Jan klášteru potvrdil pozemky od vévody

doteného mu darované. Mimo to dostal klášter r. 1440. od

vévody Viléma darem mnoho zahradník ped branou Ratiboskou.

K statkm svým získal ješt dvr u Opavy ped branou Jak-

tarskou (nynjší c. k. potravní zásobna)
;

pak pozemky a les

ve vsi Mokrolázcích (Mokrolázce Nové) s kostelem, patronátem

a platy úroními ; louky mezi Opavou a Malými Hošticemi

;

louky a lesy mezi Hrabínem a Velkou Polomou ; platy úroní

z dom v Kateinkách. Mimo to dostal klášter od mnohých

šlechtic znané jistiny k 53 nadáním na 78 mší výroních

a na 1522 mší zádušních. — Ale r. 1568. od nekatolík byl

vydrancován, potom r. 1626., r. 1651. a r. 1758. utrpl škody

požárem, byl však r. 1723. nov vystavn a rozšíen až k Solní

ulici. R 1783. klášter byl zrušen ; budova klášterní postoupena

dílem pro vojenskou nemocnici, dílem pro školu hlavní a kostel

-SV. Václava vojsku za skladišt; stavení hospodáská i s vží

i

I
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prodána byla soukromÝm osobám. Statky kláštera ujal fond

nábožensky-. (Wolný, To])OgT. I. 4. 212. — Ens, Oppaland III.

133 a 141.)

3. Klášter františkánský u sv. Barbory v Opav
vystavn a nadán byl r. 1450.— 1453. u kaple sv. Barbory od

opavského vévody Viléma. Ale r. 1574. s cis. povolením po-

stoupen byl klášter se zahradou, úroními platy a vším pí-

slušenstvím nekatolické obci opavské k zaízení špitálu. Teprve

r. 1655. založil znova klášter františkánský Jií Štpán hrab
z Vrbna, jenž daroval k stavb jeho místo u zámku svého,

pak jistinu 4000 zl. a 500 zl. úroního platu z mlýna u Letovic

potud, až b}^ tento plat vzrostl na summu 8000 zl., k nadání

na mše ustanovenou. Do tohoto kláštera i s novým kostelem

sv. Barbory r. 1672. dostavného uvedl zakladatel r. 1673.

dne 24. ledna Františkány, zatím v domech 2 soukromých

žijící, a vykázal jim ron ze statku Heraltic Velkých 52 sudy

piva, 4 vdra vína mešního a 2 vdra oleje pro vné svtlo

:

k tomu ze statku Oldova (Oldišova) masa pro 20 bratí,

z Dobroslavic 10 kop kapr a 2 kopy štik a z Bravantic 20

kamen vlny. Ale r. 1689. dne 24. kvtna klášter, v nmž
bylo 23 mnich, vyhoel i s kostelem a teprv r. 1715. dostavný

r. 1758. dne 25. srpna lehl opt popelem, z nhož teprve

r. 1772. povstal zvlášt pispním hrabte z Vrbna. Mimo

nadání svrchu vytené dostával klášter roní inže 35 zl. z dom,
na jeho pozemku v Nové ulici a na klášterské zahrad stojících.

pak ze zámku knížecího ron 20 voz a 2 mandele žita, které

král Vladislav klášteru byl daroval. Když však r. 1797. poet

mnich klesl až na 2 knze a 1 frátera, klášter byl zrušen

a stavení jeho i s kostelem postoupeno pro všeobecnou ne-

mocnici mšanskou, i^adání kláštera pipadlo fondu nábožen-

skému, zvlášt pak roní deputát r. 1800. od hrabte Eugena

z Vrbna vykoupen byl 4'7o jistinou 2000 zL, která byla po-

stoupena jakožto nadání na 150 mší k fae v Heralticích Velkých.

(Wolný, Topogr. I. 4. 213 a 219.) Zrušením tohoto kláštera

získal fond náboženský úhrnem 14.875 zl.

4. Klášter dominikánský v Tšín s kostelem

Matky Boží r. 1225 od knížete tšínského Kazimíra byl za-

ložen a nadán dvorem »MmH<.< (Monichhof, Múnchhof), v ny-
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njší ddin Mnissivo u Tšína ležícím. Potom obdržel od

vévody tšínského Pemysla listem z dne 14. února r. 1408.

k fundaci své dchody takové, že vydržovati mohl 20 knží
a 8 kleriku; nebo ml znané platy úroní z mšanských
domu v Tšín jakož i od poddaných v Kocebenci (Kotzebendz),

Krásné (Schondorf), Bobrku a Punov (Punzau), též od 7 šlech-

tic v Tšín a od mstské rady tšínské. K torna postoupena

byla klášteru r. 1439. od vévod Vladislava a Pemysla rychta

v Krásné (Schondorf). Od r. 1516.— 1541. prodali Dominikáni

vtší díl rozsáhlé zahrady a místa pohebního mšanm k vy-

stavní dom (nynjšího Xového msta). Ale r. 1544. Domini-

káni pinuceni byli od obyvatelstva již protestantského opustiti

klášter svj, jehož kostela se ujali kazatelé protestantští; statky

pak klášterní, dvr Mniší (Monnichhof) a Krásnou postoupil

vévoda Yáclav r. 1545. osobám soukromým, od nichž je však

r. 1565. nazpt koupil za 2600 dolar; dm »Jaegerhaus« e-
ený, klášteru náležitý, jakož i pivovar klášterní s místem sta-

vebním daroval vévoda r. 1546. obci msta Tšína.

Teprve r. 1611. povoláni byli nazpt Dominikáni od vé-

vody katolického Adama Václava, kter^ jim listinou danou dne

20. ledna r. 1613. navrátil s klášterem a kostelem též dvory

Mniší (Monnichhof) a Krásnu se vším píslušenstvím a robotou

z obcí Gutty a Oldichovic a mimo to udlil klášteru právo

bráti díví potebné z les vévodských. Ale r. 1776. nestailo

nadání kláštera k vydržování 12 knží a 4 laik ; r. 1780.

obnášely roní píjmy kláštera jenom 1470 zl, z nichž po

srážce vydání 947 zl. 57 kr. pro klášter a kostel potebného,

k vydržování 20 osob v kláštee žijících zstalo toliko 522 zl.

3 kr., tedy na 1 osobu jenom 26 zl. 6 kr. 2 den. Když však

r^ 1789. stavení klášterní i s pivovarem a myslivnou (Jaeger-

haus) vyhoelo a k vystavní jeho žádných nebylo prostedk,

klášter dekretem z dne 27. ledna r. 1790. zrušen byl dne

2. bezna t. r. a jmní jeho pipadlo fondu náboženskému.

K tomuto jmní náležely jistiny fimdaní 8783 zl., potom stíbro

a stkvosty mající cenu 1874 zl. Roucha kostelní (paramenty)

s prý niky zlatými a stíbrnými byla prodána; ostatní paramenty

a nábytky kostelní odevzdány byly 12 kostelm lokálním v T-
šínsku nov zízeným. Statek Mniší (Monnichkof) s dvorem



869

Krásna (207 jiter rolí, 26 jiter luk a 40 jiter pastvin), za

13.270 zl. odhadnutý, odevzdán byl k správ iditelství statkii

státních v Brn a r. 1791. prodán za 17.000 zl. arcivévodkyni

Marii Kristin a arcivévodovi Albertovi Sasko-Tešínskému. —
Stavení klášterní postoupeno bylo za 413 zl. patronu kostela

s tou povinností, aby v nm zídil obydlí pro faráe pi kostele

klášterním, který po požáru byl obnoven a zstal jediným

chrámem farním, když starý mstský kostel farní požárem zni-

ený r. 1789. byl stržen a farní stavení spálené mstu k stavb

kasáren bylo postoupeno.

Veškeré jmní kláštera vyneslo po srážce dluh fondu

náboženskému 25.800 zl., z ehož však placeno bylo výslužné

po 200 zl. pro 9 knží a 3 laiky, z kláštera dne 31. kvtna

r. 1790. propuštné. (Peter, Gesch. der Stadt Teschen 121— 134.)

Bílek : títatky a jmuí. 24
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Kostely a kaple.

S kollejemi a kláštery pedešle vyteny^mi zrušeny byly

k rozkazu císae Josefa II. též mnohé kostely a kaple, k tmto

ústavm náležející, jakož i jiné kostely farní a kaple, jichž

poet vidl se císai pílišný, a zavedeno nové rozdlení na

farní osady. Dle dvorního rozkazu ze dne 25. ledna r. 1783.

zrušeny a zaveny byly také všecky kaple, v nichž se neko-

naly veejné služby Boží. — Fundace kostel a kaplí zru-

šených dle dvorn. dekretu ze dne 13. záí r. 1786. ponechány

byly farám místním k jejich nadání a peneseny ke kostelm

farním. (Arch. místodrž. 145/46.)

A. Kostely a kaple v Cechách.

/ V Sta7'hn mésté pražském

:

1. Kostel sv. Františka s kaplí sv. Barbory pi kláštee

Klarisek blah. Anežk}^

2. Kostel sv. Kíže Ytšího pi kláštee Kížovníks er-

veným srdcem (Cyriák).

3. Kaple zrcadlová »Zvstování Panny Marie*,

v kolleji klementinské od šlechtických len Mariánské kongre-

gace latinské r. 1724. založená, zavena byla r. 1784. po zrušení

Mariánského družstva tí set len vznešeného bratrstva Pozdra-

vení Panny Marie. Teprve r. 1816. tato kaple opt upravena

byla k službám Božím pro gymnasium Akademické.

4. Kaple sv. Eligia v klementinské kolleji blíže hv-

zdárny od Jesuit nov v^^stavna byla na míst starobylého
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kostelíka sv. Eligia, který Karel IV. založil pro cech zlatník,

jemuž zárove daroval biskupskou mitru a infuli sv. Eligia.*)

Tento starobylý kostelíek sv. Eligia s domem vedlejším daroval

kolleji jesuitské r. 1593. král. místodržící Jií z Lobkovic. Po

zrušení ádu jesuitského odevzdána byla jistina fundaní této

kaple 50 zl. r<'n. fondu náboženskému. (D. Z. 735, D. 24.)

5. Kaple v radnici staromstské, v arkýi pod vží
r. 1381. vystavná a ke cti sv. patron eských A^íta, Václava,

Vojtcha, Zikmunda a Ludmily posvcená, zrušena byla r. 1787.

a teprve r. 1857. opt jest obnovena a ke cti Panny Marie

nov posvcena. {Eckert, Posvátná místa v Praze, I. 324.)

6. Kostel sv. Valentina v ulici Valentinské blíže Pejdist

pi dom . p. 56-1. (575 staré) stávající, kterÝ s prostranstvím

u nho ležícím a se vsí Jese^iicí r. 1253. šlechtici Dobrohost,

Albert a Držek špitálu Kížovník u sv. Františka v Praze

i s právem patronátním darovali, byl od r. 1268. kostelem

farním. (Borový, Lib. Erect. IL 162. — Erben, Reg. I. 610.

— Emler, Reg. II. 53 & 242.) — Za doby válek husitských

ujali se kostela sv. Valentina osadníci pod obojí a dosazovali

tam faráe kališnické. Teprve r. 1629. odevzdán byl kostel opt
Kížovnikm, kteí r. 1768. právo patronátní obci staromstské

postoupili s tou podmínkou, aby fará byl vždy z ádu kí-

žovnického. — Na hbitov pi tomto kostele pochovávali se

kati staromstští a jich ele, pohodní a biici, kteí, pokládáni

jsouce na onen as za lidi nepoestné. také nesmli navšt-

vovati kostel jiný než u sv. Valentina, jenž se proto nazýval

kostelem kat a biic. — R. 1784. kostel byl zrušen a s hbi-

tovem (93n"), s depositorium, sakristií a kostnicí r. 1794.

jménem fondu náboženského veejnou dražbou prodán Anto-

nínu Helfertovi za 881 zl. rýn., a potom byl zboen. Fara

peložena byla do kláštera kížovnického. (D. Z. Knih. mst
praž. Lib. contract. ruber 29. fol. 78 p. v.) — Osada téhož

kostela mla jistinu 2050 zl. rýn. na dom . p. 594 (staré)

v Starém mst pražském na Rejdišti ležícím. (Lib. contract.

ruber 21. fol. 11.)

*) Tyto klenoty sv. Eligia, patrona zlatník, které Karel IV. od

krále francouzského darem obdržel, darovali zlatníci pražští r. 1876.

Mussu eskému.

24*
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7. Kostel Matky Boží na Louži na nTnjším ná-

mstí Mariánském byl již r. 1268. kostelem farním a potom

prvním kostelem poádku malíského, pi nmž od r. 1359. až

1388. nkolik nadání na mše bylo uloženo. (Borovf, Lib.

Erect. L 5: IL 160 a 195. IIL 289.) Od r. 1420—1620. byl

kostel tento v rukou utrakvist, bfval však nkdy pro nedo-

statek knžstva bez faráe a r. 1593. stal se kostelem filiálním

sousední fary u sv. Mikuláše. R. 1622. odevzdán byl katolíkm,

avšak teprve r. 16-13. dosazen na faru tamjší od staromstské

rady katolicko fará. R. 1784. zrušen byl farní kostel Matky

Boží na Louži a fara peložena ke kostelu sv. Kliaienta v Kle-

mentinu, potom však r. 1786. k chrámu Matky Boží Snžné

u kláštera Františkán. Stavení farní, škola a zvonice . p.

566, 567 a 577 prodány byly r. 1788. od magistrátu Starého

msta Františku Ringliofferovi za 3100 zl,, kteráž summa obrá-

cena byla na stavbu farní budovy u Matky Boží Snžné, ás
hbitova prodána za 1000 zl. k rozšíení námstí ; kostel pak

r. 1791. byl zboen a na jeho míst a stavení vyteních vy-

stavn dm nárožní . p. 102. na Mariánském námstí, jehož

název jedin upomíná na byvalf kostel Matky Boží na Louži.

(Lib. contract. ruber 22., fol. 134.) — Fondu náboženskému

pipadly jistiny kostela fundacní, zvlášt 1000 zl. rýn. r. 1733.

u Bernarda Vžníka uložených. (D. Z. 353, H. ll.j

8. Kostelík s v. Linharta, z 12. století pocházející,

byl kostelem farním, jehož právo podací od vdovy po Jaroši

z Fuchsberga r. 1298. klášteru Dominikánek u sv. Anny
v Praze bylo postoupeno. (Emler, Reg. IL 242 a 774.) Pi
témž kostele založena byla od r. 1363.—1383. též nkterá

nadání na mše pro oltáníky. (Borový, Lib. Erect. I. 43 ; IL

154, 163, 174, 190, 192, 238 a 239.) Za válek husitských

ujali se osadníci pod obojí tohoto kostela a dosazovali k nmu
za faráe knze kališnické. R. 1628. postoupen byl kostel sv.

Linharta od císae bratrstvu Francouz v Praze usedlých (kongre-

gaci sv. Ludvíka), kteí v nm mívali až do r. 1777. služby

Boží každou nedli i každý svátek, od knze dominikánského

z kláštera sv. Jiljí konané. R. 1784. kostel ten, jenž slul také

kostelem sv. Ludvíka^ byl zrušen a prodán od fondu nábo-

ženského za 250 zl. rýn. Janu Antlovi, který jej r. 1787.
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pestavl na dm . p. 128, ležící laezi domy JUDra AYern-

harda a Jana Rosslera z jedné a domem »u erného orla«

z druhé strany. (D. Z. Lib. Obligát, coerul. 47, fol. 177. ]). t.)

Fondu náboženskému odevzdány byly též roní platy 59 zl.

31 kr. rýn. kostelu sv. Linharta náležející, jichž klášter u sv.

Anny až do zrušení svého užíval, totiž : 30 zl. z pole v Xuslích,

7 zl. 31 kr. z nktery-ch polí, 20 zl. z krámu ke kostelu pi-

stavného a 2 zl. od Wagnera, což vše rovnalo se jistin

1200 zl. rýn. (D. Z. 731, F. 26.)

9. K o s te 1 s v. M i k u 1 á š e, založený r. 1273. od nkterých

mšan, byl již ped r. 1329. kostelem farním a toho asu
opaten dostatenými dchody od soused staromstských, zejména

Olbrama a jeho syna Menharta, jimž také právo patronátní

téhož kostela náleželo. Krom oltáe sv. Mikuláše bylo v nm
ješt 14 oltá, od r. 1346.—1415. založených a nadaných.

R. 1420. postoupen byl tento nejvtší z farních kostel praž-

ských utrakvistm, kteí jej po dv st let podrželi. Teprve

r. 1628. odevzdán byl opt Praemonstrátm strahovským,

jimž ped tím náležel, od nichž však r. 1635. postoupen byl

Benediktinm ze Slovan (Emauz.) (Ostatní viz pi kláštee

Benediktin slovanských u téhož kostela.)

10. Kostel sv. Salvátora viz pi kláštee Paulán.

11. Kostel sv. Pavla viz pi špitále u Templu.

12. Kostel sv. Benedikta a Norberta viz pi

seminái kolleje Praemonstrát.

13. Kostel sv. Vojtcha u Prašné brány viz seminá

arcibiskupský.

14. Kaple sv. Bernarda viz seminá Cisterciák.

15. Kostel sv. Michala byl již r. 1311. kostelem

farním, pi nmž právo podací r. 1334. král Jan daroval klášteru

zderazskému. Y tomto kostele, v nmž bylo do r. 1407. zalo-

ženo 10 oltá, jal se r. 1414. fará mistr Kišan z Prachatic

rozdávati veei Pán pod obojí spsobou. Od tohoto asu
zstal kostel sv. Michala, v nmž tehda mistr Jakoubek ze

Stíbra astji kázával, v rukou utrakvist až do vypovzení

knží pod obojí po bitv blohorské. R. 1631. odevzdán byl

od císae Servitm, kteí si vystavli pi nm klášter. (Ostatní

viz pi tomto kláštee.)
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16. Kostel s v. A D n Y a s v. V a v r i n c e viz pi kláštee

Doniinikáiiek.

17. Kostel románsky^ s v. Jana Ktitele na Zá-

bradlí blíže staromstsk<'ch mlýn v Poštovské ulici, byl již

r. 1320. kostelem farním a stal se r. 1625. kostelem filiálním

chrámu sv. Jiljí. (Borový, Lib. Erect. IV. 4-24.) Po zrušení

svém r. 1784. prodán byl od fondu náboženského r. 1789.

veejnou dražbou za 301 zl. rýn. pražskému mšanu Josefu

Daunovi. (Lib. contract. ruber 31, fol. 196.) ^'a jeho míst jest

nyní dum v Anenské ulice . p. 205. s dvorekem, pi nmž
se zachovala románská absida doteného kostela.

18. Kostel farní s v. Ondeje v Betlémské ulici blíže

ulice Poštovské vedle domu kláštera zbraslavského vystavn

byl r. 1165. od Petra, opata kláštera sv, Jana na Ostrov. Od
kláštera ostrovského postoupen byl kostel s právem podacím

r. 1288. klášteru milevskému, potom r. 1310. klášteru zbraslav-

skému, který jej dal r. 1337. obnoviti, když roku pedešlého

byl vyhoel. Od r. 1420.— 1621. byl kostel sv. Ondeje se

hbitovem v rukou kališníkti, od nichž r. 1596. byl zklenut

a obnoven, jak o tom svdil eský nápis na dvou deskách

mramorových nad vchodem do kostela zazdných, které po

zboení kostela r. 1874. zasazeny byly v prelí severním domu

zbraslavského. R. 1625. odevzdán byl kostel ten správ Domini-

kán u sv. Jiljí, potom však opt navrácen klášteru zbraslav-

skému, který i sousední dm svj znovu vystavl. Po zrušení

kláštera zbraslavského pipadl tento kostel zrušený fondu ná-

boženskému, od nhož r. 1786. s domem zbraslavským byl

prodán a konen r. 1874. k rozšíení ulice Betlémské zboen.

(Viz pi kláštee zbraslavském »Dum zbraslavský « v Praze.)

19. Kaple s v. Kíže Menšího pi dom . p. 299.

v Poštovské ulici na rohu ulice Konviktské, rotunda to románská

z 11. století pocházející, o níž se r. 1369. dje zmínka, že pi

ní býval vlastní fará, náležela od r. 1626. ke kostelu sv. Jiljí.

R. 1784. byla zrušena a od fondu náboženského prodána s ko-

stelem sv. Štpána Menšího za 1300 zl. Václavovi Michalu

Bndinovi, jehož dti a ddicové ji r. 1799. prodali za 250 zl.

38 kr. rýn. Janu Markusovi. (Arch. místodrž. 145/51. — Knihy

grunt. Lib. contract. ruber 30, fol. 62.) R. 1862. koupila tuto
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kapli se zalirádkou (60[n") obec pražská k naléhání historického

malíe Josefa Mánesa za 6400 zl. r. m. a dala ji bezplatném

pispním » Umlecké besedy « dstojn obnoviti a r. 1869.

slavnostn posvtiti. (D. Z. Sbírka listin r. 1<S62. No. 1017.

svaz. 48, fol. 209.)

20. Kostel s v. Bartolomje, pi bývalém konviktu

jesuitském v Bartolomjské ulici mezi domy . p. 291. a 308.

stojící, vystavn byl r. 1726.—1731. od Jesuitu. R. 1784.

byl zrušen a zstal zamený od r. 1785. až do r. 1853., kteréhož

roku prodán byl od finanní prokuratury k ruce fondu škol

normálních za 4736 zl. stíbra Gabriele sv. paní Thysebaertovó

s tou podmínkou, aby k úelu katol. církve byl obrácen. R. 1860.

darován byl kongregací Šedých sester III. ádu sv. Františka

k opatrování nemocných. (D. Z. Knih. hlav. G. XIY. 241.)

21. Kostelík sv. Štpána Menšího ve zdi v Po-

štovské ulici, na bývalém Štpánském plácku pi samé hradb

staromstské okolo r. 1300. vystavný, proti domu . p. 406.

a proti stavení c. k. policejního iditelství stávající, byl kostelem

farním, který dle cis. naízení z dne 29. íjna j. 1624. po-

stoupen byl Paulánm zatím, než jim upraven byl bývalý evan-

gelický kostel u sv. Salvátora, potom r. 1626. odevzdán i s hbi-

tovem byl Dominikánm u sv. Jiljí za kostel filiální. R. 1784.

byl kostel i s hbitovem zrušen, s kaplí sv. Kíže za 1300 zl.

prodán a r. 1789. zcela zboen. (Arch. míst. 145/51.)

22. Kostel farní sv. Martina ve zdi, podle domu

Platejsu pi nkdejší mstské zdi v ulici Martinské stávající,

uvádí se již r. 1178. mezi kostely pražskými. Nebo téhož roku

daroval kníže Sobslav 11. kapitule vyšehradské Újezd (okršlek)

sv. Martina (Erben, Reg. 162 a 179.). V tomto kostele fará

Jan z Hradce r. 1414. z návodu Jakoubka ze Stíbra poal

první udlovati veei Pán pod obojí spsobou. Po bitv blo-

horské byl kostel sv. Martina delší dobu bez faráe a osazen

teprve opt r. 1640. Po svém zrušení prodán byl kostel

sv. Martina se hbitovem r. 1785. od obce pražské, jíž náležel,

za 2630 zl. rýn. Antonínu Helferovi a zmnn na skladišt.

(Lib. contract. rub. 20, fol. 158.) Fara u sv. Martina s fundacemi

na mše vedle cis. poruení z dne 24. ervna r. 1785. peložena

byla ke kostelu sv. Trojice, pi zrušeném kláštee Trinitár
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na Spáleno ulici stojícímu. — Fmmi dnm . p. 340., mezi ko-

stelem sv. Martina a domem »u tí zlatých koulí « ležící, koupil

od obce pražsko r. 1785. Jan Drda za 1670 zl. rýn. (Lib. contr.

rub. 22, fol. 2.) — Skohi pak u sv. Martina, pod . p. 339.

k Platejsu pistavnou, prodala obec pražská r. 1785. paní

Katein Šabasové za 1336 zl. rýn. (Lib. contr. rub. 20, fol. 157.)

Též pole (^3 korc. 2 m.) mezi branou Žitnou a Slepou ležící,

k zadusí kostela sv. Martina, potom sv. Trojice, náležející, pro-

dala obec pražská r. 1790. k ruce zadusí za 562 zl. rýn. Ja-

kubovi ubertovi. (Vinohrad, kn. Lib. contr. 32, fol. 279 p. v.)

23. Kaple Betlémská s v. N e v i á t e k (Nemluvátek

v Betlém) založena byla r. 1391. blíže farního kostela sv. Filipa

a Jakuba, brzy potom zaniklého, na míst (staveništi), které

mšan Kíž k tomu úelu daroval, od Jana z Miihlheimu

s roním nadáním 20 kop gr. praž. pro knze, jenž lidu obec-

nému ml kázati eským jazykem, toho asu velmi zanedbávaným

v kostelech pražských lhostejností duchovenstva a pýchou n-
meckého mšanstva. Dotený mšan Kíž založil v této kapli

oltá s roním nadáním 20 kop gr. praž. pro oltáníka a daroval

r. 1414. také dm svj (nyní . p. 256.) blíže kaple Betlémské

ležící k obývání pro dotené knze a chudé studenty, z nhož

pozdji kollej Nazaretská {Collegium Nazarenum) povstala. (Bo-

rový, Lib. Erect. lY. 366 a 430. — Arch. c. k. university

pražské No. 34.) — Tato kaple, pi níž byl kazatelem pro eský

]id též Jan Hus (r. 1402.— 1412.), náležela právem podacím

akademii Karlov, od níž postoupena byla r. 1609. (1612.)

na krátkou dobu eským bratím, potom však r. 1622. ode-

vzdána s akademií Karlovou od Ferdinanda II. Jesuitm, od

nichž r. 1638. opt navrácena akademii, která ji r. 1667. pro-

dala Jesuitm u sv. Klimenta s kollejí nazaretskou a Lauda-

novou (Collegium Nazarenum et Laudanum) a jinými domy

k ní náležitými za 3200 zl. rýn. (Lib. contract. rub. 2. fol.

370— 376.) — Po zrušení ádu jesuitského r. 1773. pipadla

kaple Betlémská fondu náboženskému ; potom však na poruení

císae Josefa II. 24. kvtna r. 1785. byla zavena a r. 1786.

dle dvorního rozkazu z dne 22. ervna zboena, takže z ní

nezbylo nic než prázdné místo, které r. 1802. k ruce fondu

náboženského za 4201 zl. bylo prodáno a konen zastavno
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velikým domem na Betlémském plácku pod . p. 255. stojícím.

(Viz kollej v Klementinu. — Lib. contr. rub. 41, fol. 108.) —
Fondu náboženskému pipadly též jistiny 12.234 zl. (Arch.

míst. F. II. 87.) a jistina fundaní 2055 zl. rýn. kostelu Betlém-

skému náležející. (D. Z. 735, D. 22—24; 572, E. 5.)

II. V Novém mésté pražském :

1. Kostel sv. Klimenta na Poíí (nad Tnmi),
prastarého založení, pipomíná se poprvé r. 1226., když se tam

usadili Dominikáni, kteí však již r. 1232. se pesídlili k dru-

hému kostelu sv. Klimenta blíže mostu v nynjším Klemen-

tinu. Kostel sv. Klimenta na Poíí stal' se pak kostelem

farním, pi nmž r. 1378.—1385. nkolik nadání na mše pro

faráe bylo založeno. (Borov^v, Lib. Erect. II. 162, 178 a 222.)

Od r. 1420.— 1621. byl tento kostel ve správ fará pod obojí;

potom spravován byl od fará u sv. Petra. K zadusí jeho

náležel dvr bohunecký ve vsi Vysoanech, který od purkmistra

a obce Nového msta pražského jakožto kollator zadusí chrámu

sv. Klimenta r. 1549. byl koupen a r. 1692. (mimo vinice pod

placení zadusí zstavené) prodán za 1280 zl. rýn. vdov Marii

Polyxen Kasné, mštnínce Starého msta pražského. (D. Z. 9,

B. 6 ; 402, A. 1.) — K zadusí téhož kostela koupeny byly

r. 1654. dvé vinice pusté v jedno spojené nad Vysoany ležící

za 97 zl. 49 kr. (Knihy vinohrad, libri contr. 22, fol. 45.)

K. 1784. byl kostel zrušen a r. 1850. prodán eské obci evan-

gelické helvetského vyznáni k službám Božím za 27.500 zl.

stíb. od Václava Karla Michalovie, jehož otec Václav týž

kostel se hbitovem a spáleništm r. 1793. od fondu nábožen-

ského veejnou dražbou za 715 zl. rýn. koupil a od nho pak

odprodal zahradu (díl hbitova) pes cestu ležící se spáleništm,

na jehož míst dm . p. 1237-11. jest vysta^vn. (Lib. contr.

rub. 125, fol. 246; 68, fol. 42; 89, fol 221; 92, fol. 225.)

Fondu náboženskému pipadly také jistiny nadaní 3650 zl.

a zádušní jmní 2242 zl. kostelu tomu náležející.

2. Kaple s v. Máí Magdaleny viz pi chudobinci

mst pražských.

3. Kostel s v. Ambrože viz pi kláštee Františkán

Hybernských.

4. Kostel Bolestné P. Marie viz pi kláštee Cele-

stinek v Bredovské ulici.
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5. Kaple loretánské P. Marie pi kláštee franti-

škánském uprosted nádvoí ped kostelem Matky Boží Snžné
vystavna byla od r. 1692. od hrabte Bertolda z Ungeršic na

míst kaple r. 1670. tamže založené a potom zboené. Zrušena

byla k rozkazu císae Josefa II. a sloužíc za kolnu teprve

r. 1878. byla zboena. — Zárove s touto kaplí zrušeny byly

také kaple sv. Brikci a sv. Hedviky^ které zízeny byly

v ochozu kídla klášterního na míst nynjší budovy farní, pro

jejíž stavbu r. 1788. i s ochozem klášterním byly zboeny.

(Ekert, Posvátná místa II. 461.)

6. Kaple blah. Anežky viz pi novém špitále Kí-
žovník blíže bývalé solnice a kláštera Uršulinek.

7. Kostel sv. Michala Archandla v Opatovické

ulici (. p. 153.— II ) stál již r. 1115., když pi nm založena

byla ves Opatovice na pozemcích klášteru kladrubskému daro-

vaných, a byl od té doby až do r. 1420. katolickým kostelem

farním, pi nmž r. 1387.— 1890. nadání pro 3 oltáníky byla

založena. (Borový, Lib. Erect. III. 265 a 331.) Po r. 1420.

ujali se Husité tohoto kostela, pi nmž pak až do r. 1589.

byli farái podobojí, potom až do r. 1621. lutheranští. Po vy-

povdní posledního faráe nekatolického u sv. Michala. Matje

Jandy Cechtického, týž kostel pidlen byl k osad fary u sv.

Vojtcha, až konen r. 1787. byl zrušen a veškeré jeho jmní
postoupeno farnímu kostelu sv. Yojtcha. Kostel zrušený se

sakristií, vží, depositorium a nádvoím koupil od c. k. správy

statk státních r. 1788. dražbou veejnou za 880 zl. rýn. Fran-

tišek Kehrer, od nhož r. 1790. prodán byl nmeckým evange-

líkm vyznání augsburského k jich bohoslužb. Taktéž prodala

c. k. správa statk státních jménem fondu náboženského r. 1788.

Florianovi (Františku) Šebelkovi veejnou dražbou J3z^é'«2 /^rwí'

(. p. 152.— 11.) s nádvoím a 2 zahradami, ke kostelu sv.

Michala náležející, za 1668 zl. rýn.; potom stavem školní

s nádvoím vedle fary ležící Tomáši Vodikovi za 1233 zl. rýn.

(Lib. contract. 69, fol. 13 a 14.); konen hbitov pi témž

kostele s kaplí, zahrádkou a ohradou na díví (458[J") hrabti

Janu Josefu Kinskému za 1322 zl. (Vinohrad, kn. pozem. Lib.

condict. 9, fol. 53— 61.) — Mimo to pipadly fondu nábožen-

skému také jistiny 53.898 zl., nadání 5750 zl. a pozemky za
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8100 zl., úhrnem 67.748 zl. k zádiiší kostela sv. Michala ná-

ležející. (Lib. contract. 69, ol. 337. — Ekert, Posv. místa.)

8. Kaple s v. L a z a r a pi starodávném špitále pro bídné

choré blíže novomstské radnice a rohu do Spálené ulice již

r. 1281. stávající, pi níž býval kaplan z kláštera zderazského,

zpustošena byla ve válkách husitských i se špitálem, který potom

zanikl. Kapli sv. Lazara obdrželi ezníci novomstští, kteí ji

odevzdali správ duchovního podobojí, pro jehož stálé obydlí

koupili r. 1561. dum sousední. Po bitv blohorské zstala

kaple sv. Lazara i na dále v držení novomstských ezník,
kteí pi ní r. 1641. zídili eskou kongregaci Zvstování P.

Marie a r. 1704. v ní každodenní mši sv. založili. — R. 1788.

kaple sv. Lazara byla zrušena a r. 1791. prodána s pozemkem

393G'* a obytným stavením . p. 7.

—

II. spoleenstvu ezník
novomstských, kteréž ji se vším píslušenstvím r. 1886. pro-

dalo c. k. aeráru za 84.700 zl. r. m. k rozšíení stavení soudu

trestního, bývalé to radnice novomstské. (Kniha gruntovní,

Správa špitálu sv. Pavla z r. 1797, fol. 85. — D. Z. Sbírka

listin r. 1886 No. 22.832.)

9. Kostel s v. Petra a Pavla na Z d e r a z e viz pi
kláštee Kížovník strážc Božího hrobu.

10. Kostel sv. Yáclava viz pi kláštee Augustián.

11. Kostel s v. K a r 1 a B o r o m e j s k é h o viz pi ústav

pro vysloužilé knžstvo v Hurtov ulici.

12. Kostel Božího Tla uprosted Dobytího trhu

(Karlova námstí) r. 1382. od pedstavených jistého bratrstva

(se znakem obrue a kladívka), Ješka Ocasa ze Zásady, Zdimíra

ze Sedlce a Bucka z Heroltic, založen a vystavn byl z kamene

tvercového v podob hvzdy osmihranné, tvoené z osmi kaplí

menších a r. 1403. národu eskému na akademii Karlov ode-

vzdán. (Schmidl. Hist. Soc. Jesu III. 362.) Okolo kostela byl

hbitov okrouhlou zdí s cimbuím ohrazený a tymi vchody

opatený. R. 1437. dne 12. dubna vyhlášeny byly zde slavn

kompaktáty od sboru basilejského stvrzené a do desk kamenných

esky a latinsky vyryté zazdny nade dvemi kostela. R. 1622.

darován a postoupen byl tento kostel od císae Ferdinanda 11.

Jesuitm u sv. Klimenta, jimž po založení kolleje novomstské

r. 1630. od obce pražské povoleno bylo rozšíiti a prodloužiti
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•dle vle své kostel Božího Tla až ke kašn a z jin<'cli stran

tak daleko, jak tehdy bvl hbitov. (D. Z. 303, K. 28.) ~ Po

zrušení ádu jesuitského kostel Božího Tla k rozkazu císae

Josefa II. r. 1784. bj^l zaven, potom r. 1788. od správy c. k.

statk komorních jménem fondu náboženského prodán dražbou

za 902 zl. rýn. Václavu Lieberovi, po jehož smrti r. 1790.

zbytek summy trhové nezaplacený 625 zl. pojištn byl na jeho

vinici, a kostel novou dražbou prodán pánu z Eisenšteina za

275 zl. (Yinohrad. knihy, Lib. condict. 3, fol. 60 a 86.) K. 1791.

kostel zcela byl poboen tak, že po nm nezstalo žádné pa-

mátky mimo dotené desky s kompaktáty, které pak zazdny

byly na schodišti Musea eského na Píkopech.

13. Kostel sv. FrantiškaXaveria, na konci kolleje

jesuitské sv. Ignáce pi Lípové ulici r. 1690. vystavný a k je-

suitskému seminái sv. Františka náležející, zrušen byl r. 1773.

s dotenou koUejí, s kterou potom pro nemocnici vojenskou

byl upraven. (Yiz jesuitskou kollej novomstskou.)

14. Kaple s v. L o n g i n a, nejstarší z tí okrouhlých ro-

mánských kaplí v Praze zachovalých, pi ulici na Rybníku

u zdi v zahrad fary u sv. Štpána podnes stojící, vystavna

byla bezpochyby v 12. století od kláštera bevnovského, jemuž

již koncem 10. století ddiny ve vsi Rybníku náležely. Pi
této kapli zídil si v 17. století hrobku novomstský radní

Ludvík Fleišman z Thumpachu a založil tu také fundaci na

mše zádušní. R. 1784. kaple ta byla zrušena a zavena. (Ekert,

Posvátná místa II. 491.)

15. Kaple YšechSvatých, na bývalém hbitov u sv.

Štpána ve východní ásti stávající, pipomíná se poprvé r. 1406.

Tato kaple vbec, kaplí ras (Schindercapelle) zvaná, zrušena

byla r. 1784. a teprve r. 1822. od magistrátu pražského jakožto

patrona prodána veejnou dražbou za 700 zl. vid. ísl. mšanu
Františku Žákovi, potom r. 1844. zboena a na jejím míst

vystavn dm . p. 1268—11. (Lib. contract. 97, fol. 179, p. v.)

16. Kaple J e r u s a 1 é m s k a na bývalém hbitov u sv.

Štpána stávající, vystavna byla od jakéhosi Divišovského

z Prošovic. R. 1844. zárove s kaplí Yšech Svatých hj\R zbo-

ena. (Ekert, Posv. místa 11. 492.)

17. Kostel sv. Kateiny viz pi kláštee Augustián

obutých u téhož kostela.
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18. Kaple s v. J a n a N e p o iii u c k ó h o, v zahrad domu

. p. 437— 11. pi Yininé ulici podnes stojící, kterou staro-

mstský radní Markus Joanelli vystavl na vinici r. 1714. kou-

pené s domem doteným, dle rozkazu císae Josefa II. jest

zrušena. (Lib. contract. Jurisdict. Decanatus St. ApoUinarii^

I. fol. 3. & 4. — Ekert, Posvát místa 11. 493.)

19. Kostel sv. Bartolomje viz pi špitále novo-

mstském pro chudé u sv. Bartolomje.

20. Kostel Zvstování P. Marie viz pi kláštee

Servit v Slupech.

21. Kostel s v. Vojtcha Menšího v Podskalí,

blíže mostu pes Boti stávající, byl již r. 1362. kostelem

farním, jehož právo podací od r. 1362.— 1416. náleželo pánm
ze Šternberka a na Konopišti. R. 1420. byl vypálen a zstal

dlouho bez faráe; potom od r. 1523.— 1621. byl ve správ

fará nekatolických. R. 1630. daroval císa Ferdinand II. kostel

i faru sv. \ ojtcha Menšího v Podskalí se vším píslušenstvím

k založení kláštera Benediktinm Ambrosiánm, kteí však,

nejsouce mocni jazyka eského, fary této hned se vzdali. Potom

r. 1635. ustanoven byl od arcibiskupa kardinála Harracha fará

u sv. Yojtcha Menšího, jemuž i kostely a osady sv. Mikuláše

a Nejsv. Trojice v Podskalí byly pidleny ; r. 1640. však tyto

všecky kostely odevzány byly správ faráe sv. Yojtcha Yt-
šího v Jircháích. Kostel sv. Yojtcha v Podskalí, jenž ml
jmní 5029 zL, roních dchod 299 zl. a vydání 296 z).,

r. 1784. byl zrušen a s bývalým hbitovem r. 1789. od fondu

náboženského za 300 zl. veejnou dražbou prodán Yojtchovi

Špetlovi. (Lib. contr. 69, fol. 162.) Zárove od administrace

c. k. státních statk jménem, fondu náboženského prodány byly

r. 1789. dva domy ke kostelu sv. Yojtcha v Podskalí nále-

žející, totiž : a) Dm nedostavný . p. 418

—

II. (373 stár.)

s dvorekem vedle kostela sv. Yojtcha ležící, který koupil

Yojtch Špetl za 262 zl. (Lib. contr. 64, fol. 277.) b) Dm
eený »Prasatkovský« . p. 397 nové (383 staré) se zahradou

a píslušenstvím, který koupil Mates Preisler za 1213 zL,

z ehož dáno bylo od fondu náboženského 283 zl. 27 kr. ná-

jemníku zahrady náhradou za stromky v ní vysázené. (Lib.

contr. 67, fol. 14. p. v.)



22. K O s t e 1 s v. Mikuláše v Podskalí v hlavní

ulici Podskalské pipomíná se r. 134:8. jakožto kostel farní,

jehož právo patronátní Karel IV. daroval Benediktinm slovan-

ským, když liostel sv. Kosma a Damiana stal se chrámem klá-

šterním. Ve válkách husitských zanikla fara u sv. Mikuláše

a podízena byla kališnickým opatm benediktinského kláštera

slovanského, jimž však pozdji nekatolití osadníci u sv. Mi-

kuláše nechtli se podrobiti. Benediktini slovanští r. 1635.

k sv. Mikuláši v Starém mst pražském peloženi, postoupili

r. 1676. dotené právo podací kostela sv. Mikuláše v Podskalí

za 300 kop gTOŠ obci novomstské, která kostel ten jakožto

filiálku ke kostelu sv. Vojtcha Vtšího v Jircháích pipojila.

Kostel sv. Mikuláše v Podskalí, jenž ml r. 1781. jmní 1673 zL,

píjm roních 77 zl. 50 kr., vydání však 112 zl. 39 kr.,

r. 1784. byl zrušen, r. 1789. za 161 zl. prodán a pestavn

v dm . p. 383. -II. (350. staré), spolku plavc náležející, který

obec pražská za 1500 zl. prodala. (Lib. contract. 64, fol. 298.)

Týž dm (nyní » Podskalská radnice « eený) koupil r. 1805.

Václav Viktora za 11.180 zl. (Lib. contr 79, fol. 239. p. v.)

—

Obšírnjší zprávu o tomto kostele podává Ekert, Posvátná místa

IL 497.

III. Na Vyšehrad :

1. Kaple sv. Martina starobylého založení (r. 1130.)

jest posud zachovaná ve své staré okrouhlé stavb románské

a náleží mezi nejstarší památky stavitelské. Za války ticetileté

bylo v ní vojenské skladišt pracha, potom r. 1710. byla opt

obnovena, od císae Josefa II. však zrušena a postoupena vo-

jenskému aeráru. jenž jí užíval za skladišt a pozdji pronajímal

ji za obydlí chudin, ímž znan byla poškozena. R. 184L

mla býti zboena pro založení nové silnice Vyšehradem vedoucí,

ale pispním nejvyššího purkrabího hrabte Karla Chotka za-

chována jest. R. 1875. koupila kapitola vyšehradská tuto kapli

s pozemkem okolním 603'' ^.a 500 zl. a r. 1878.—1880. dal

ji dstojn obnoviti kanovník František Koí nákladem 2000 zl.

(Ekei't, Posvátná místa v Praze JI. 277.)

2. Kaple Panny Marie s poustevnou opodál pedešlé

kaple na hradbácli v letech 1749.— 1760. vystavná, r. 1784.

byla zrušena, aeráru vojenskému odevzdána a promnna v byt
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a konen v chlév. Nadání této kaple 1000 zl. na mše, od

kanovníka Václava Mrázka založené, pidleno bylo k chrámu

kapitolnímu. Teprv nedávno koupila od aeráru kapitola vyše-

hradská tuto kapli zpustlou a dala ji obnoviti (Ekert, Posv.

místa 11. 502.)

IV. V Mensini sneste pražském :

1. Kostel sv. Vavince na Peti n, kde již r. 1135.

stála kaple téhož svatého, kterou kníže Sobslav I. ke kapitole

vyšehradské pivtlil s nadáním její ii, k nmuž náleželo 6 osad-

ník v Trávníce pod Petínem, pak ves Cholec (Kolec v Ra-

kovnicku), 12 hiven dan ze župy Rokytenské a jiné píjmy.

V bouích husitských ves Kolec kapli byla odcizena a r. 1436.

od císae Sigmunda zapsána Václavu Cardovi. Teprv od r. 1735.

až 1770. vystavn byl kostel sv. Vavince v nynjší podob,

brzy potom však r. 1784. zrušen a zamen, ale r. 1840. opt
jest obnoven a oteven, správ obce pražské odevzdán a jako

filiální kostel k sv. Mikuláši pivtlen.

2. Kostel sv. Jana Ktitele, u špitala malostran-

ského na Újezd pod Petínem u Vltavy na rohu ulice íní
a Všehrdovy stojící, pipomíná se již r. 1142., když se k nmu
utekl}^ jeptišky svatojiské po splenní hradu pražského kní-

žetem Konrádem Znojemským. K tomuto kostelu, jenž byl p-
vodn farním kostelem ve vesnici Újezd pod Petínem a jehož

právo podací náleželo proboštství pražskému a od r. 1507. obci

malostranské, peložen byl r. 1620. malostranský mstský špitál

(chudobinec) od kostelíka Jana Husi. R. 1784. zrušen byl kostel

sv. Jana, náležející mezi nejstarší gotické budovy pražské, i se

špitálem a promnn v prádelnu, o emž pi špitále doteném

bližší zpráva jest podána. Fundace mešní pidleny byly k far-

nímu kostelu sv. Mikuláše.

3. K o s t e I s v. Maí M a g d a I e n y a k a p 1 e téže

svaté viz pi kláštee dominikánském na Újezd.

4. Kaple Bolestné Panny Marie v Karmelitánské

ulici v dom . p. 460-IIL, v nmž se usadily r. 1747. Anglické

panny a dotenou kapli si tam zídily. Když pak r. 1782.

zrušený klášter Karmelitek u sv. Josefa jim byl darován, dosa-

vadní dm jejich s kaplí upraven byl pro gymnasium malo-

stranské a Školy normální, které pak r. 1839. peloženy byly
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do novfch budov na míst zrušeného kláštera karmelitánského

vystavnfch. (Yiz tento klášter.)

5. Kostel ST. Vavince pod Petínem na Újezd bvl

odedávna farním kostelem v bfvalé vsi Nebovidech a náležel

s ástí Ujezda klášteru svatojiskému. R. 1625. pipojena hýú

mla dle návrhu Jesuit fara mikulášská k tomuto kostelu,

kterf však pro obmezenos svou nelíbil se mšanm a od té

doby byl filiálním kostelem fary u sv. Mikuláše a sv. Václava

R. 1784. kostel sv. Vavince byl zrušen a r. 1793. i se hbi-

tovem prodán za 450 zl. k ruce fondu náboženského. (Jurisdict.

St. Georgi. Knihy pozem. 8. fol. 326. s. v.) Mešní fundace jeho

pidleny byly k farnímu kostelu sv. Mikuláše, osada však

spojena byla s farou Matky Boží Vítzné. Budova jeho stojí

podnes ve dvoe domu . p. 390 »u Popelku « eeného, jenom

vž jest snesena a v budov kostelní jest dílna truhláská.

6. Kostel sv. Prokopa, pi samfch zdích Nového msta
malostranského (v Prokopské ulici) stojící, byl od svého zalo-

žení (r. 1213.) až do r. 1420. kostelem farním, jehož právo

patronátní náleželo klášteru Johanit. Po vypálení Menšího

msta pražského Husity r. 1420. zanedbán byl kostelík ten,

takže v nm pouze kaplan z kláštera maltézského pisluhoval.

R. 1689. dal velkopevor Ferdinand hrab Kolovrat zboiti

starou budovu gotickou a vystavl na témž míst do r. 1693.

kostel nový v slohu renaissanním s okrouhlj''m presbiteriem^

které se dosud spatuje na budov domu »U zlatého pštrosa«

(. p. 376-III.), li nmuž kostel r. 1784. zrušen f i s dvorekem

pikoupila r. 1790. hrabnka Maria Anna Kolovratová za 735 zl.

k fondu náboženskému zaplacených. (Jurisdict. Maltes. Lib.

fundor. C. fol. 118.)

7. Kostel sv. Petra a Pavla zvaný »na Rybáích,*

blíže pívozu dolejšího pod hradem pražským u Vltavy (v místech

nynjšího vojenského skladišt u etzové lávky) stávající, byl

již r. 1273. kostelem farním. R. 1549. kostel ten již spustlý

daroval Ferdinand I. Janu Kolskému z Kolovsi, jenž jej opravil,

u hbitova pak farní dm vystavl a k zadusí kostela pedešlé

náležející vsi Moiiropsy a Svémyslice opt získal, které však

pozdji byly prodány. Od pozdjších majitel zanedbán byl

kostel sv. Petra a Pavla, a jenom rybái sousední o nj peo-
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váli. R 1622. zabaven byl se hbitovem, s domem, zahradou
a jin<'m píslušenstvím Ferdinandovi Karlovi Švihovskému
z Ryzmberka pro úastenství jeho ve zpoue a darován od
císae Jesuitm pro seminá sv. Václava v summ odhadní
3000 kop. (Djiny konfiskací, str. 666. — D. Z. 152, M. 4.)

Po zrušení ádu jesuitského postoupen byl kostel za 764 zl.

i s bývalou budovou farní (nynjší domek . p. 129., pod
nímž jest prchod do úzké uliky sv. Pavelské) správ vojenské,

která na míst stavení kostelního r. 1775. zboeného vystavla
pekárny a skladišt. Zahrada na Rybáích s domem dvoupa-
trovým v ulici sv. Petra a Pavla . p. 125. nové (246 a 248
staré) pipadla dle naízení 9. ledna r. 1779. a 21. záí r. 1782.

c. k. fondu normálních škol, od nhož s cis. povolením 21. záí
r. 1839. prodána byla r. 1845. za 17.700 zl. c. m. c. k. aeraru

vojenskému. (D. Z. 1338, J. 7.)

8. Kostelík sv. Michala Archandla v bývalé je-

suitské zahrad u Vltavy stojící, r. 1786. s dotenou zahradou

prodán byl od fondu náboženského za 6170 zl. rýn. pražskému

mšanu Františkovi Bertonimu a potom zboen. (Knihy pozemk.

vinohr., Lib. contract. 32, fol. 153. — Ostatní viz pi koUeji

klementinské.)

9. Kaple Panny Marie Pomocné na hradbách Ma-
riánských u Písecké (Karlo V}') brány (v Brusce) v 1. 1757. až

1761. vystavna byla od kapitoly u sv. Víta na pozemku ísl.

top. 9007-2 obsahující 712n", který kapitola koupila r. 1756.

od c. k. fortifikace za 1000 zl. rýn. K tomu úelu odkázala

kapitole vdova Klára Sparcová veškeré jmní své. ísTa mše a

jiné pobožnosti v této kapli odkázala r. 1762. vdova Františka

Becková 3000 zl. z podílu svého 6000 zl. na panství Hostinném.

Mimo to náležela této kapli jistina fundaní 5000 zl. rýn. na

statcích Auerspergových, kterou hrab Karel z Auerspergu

r. 1770. kapitole sv. Víta postoupil. (D. Z. 596, K. 5 k Q.

23.) Rozkazem dvorním kaple ta r. 1789. byla zrušena a potom

r. 1791. prodána a zboena tak, že jenom jméno Mariánských

hradeb na ni pipomíná. Pozemek, kde kaple tato stála, náleží

podnes kapitole u sv. Víta, kteréž také fundaní jistina 5000 zl.

teprve r. 1891. byla vyplacena. Jiná jistina 1500 zl. rýn. kapli

náležející, na statcích AValdšteinských uložená, pipadla fondu

"Bílek : Statky a jmní. 9 j
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náboženskému. (D. Z. 881, M. 19.) — Na míst této kaple

zboené stojí nyní domek . p. 523-IIL kapitole náležející. (D.

Z. 1295, K. 1.)

10. Kaple ST. Máí Magdaleny, rotunda pod Letnou

na behu Vltavy podnes stojící, náležela klášteru Kížovníku

s ervenfm srdcem (Cyriákii) u sv. Kíže Ytšího na pro-

tjším behu v Starém mst, od jehož pevora P. Trembského

r. 1635. byla vystavna a r. 1783. zárove s klášterem do-

ten^^m zrušena a prodána s letohrádkem, klášteru nále-

žejícím.

11. Kaple domácí s v. Michala pod hradem pražským

v ulici Ptikostelské v zadní ásti nynjšího domu . p. 171-III.

na míst bývalého kostela farního sv. Michala, který za válek

husitských zanikl a okolo r. 1700. byl zboen, r. 1704. vysta-

vna byla od hrabta Arnošta Bohumíra z Schiltzen a Ley-

poltsheimu. Tato kaple nádhern upravená, v níž sloužiti mše

sv. bylo dovoleno, r. 1781. jest zrušena.

12. Kostel farní sv. Václava, který r. 1686. zcela

nov vystavn byl v severozápadním rohu jesuitského domu

professního na témž míst, kde stál až do té dob}^ kostel farní

sv. Václava r. 1629. od Jesuit vystavný na míst pvodní

kaple sv. Václava (rotunda translationis St. Venceslai), kterou

vystavl vévoda Boleslav Pobožný na památku divu, jenž se

stal na témž míst za Boleslava Ukrutného, když ostatky sv. Vá-

clava z Boleslavi na hrad pražský byly vezeny. Po zrušení

ádu jesuitského zrušen byl r. 1783. dekretem císae Josefa 11.

tento kostel a postoupen s domem professním k užívání c. k.

úadm, takže se v nm od \\ 1784. do r. 1849. chovaly desky

zemské. Fara pak penesena byla ke kostelu sv. Mikuláše. —
Fondu náboženskému pipadla fundace na mše 750 zl. rýn. pi

kostele sv. Václava r. 1706. od Adama Fiirchgotta z Wendlingen

založená. (D. Z. 468, O. 14.) Témuž fondu odevzdaná bj^a

fundace 3080 zl. rýn. k slavnému doprovázení Pána Boha pod

nebesy pi zaopatování nemocných od bratí hrabat Kinských

r. 1740. založená, na jejich statcích pojištná a r. 1761. arci-

biskupské konsistoi pražské vyplacená. (D. Z. 472, J. 14; 814,

J. 29. — \'\z též jesuitskou kollej malostranskou.)

13. Kostel s v. Jana Ktitele s kaplí s v. Matje
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na jeho hbitov, pod schody janskými (vrškem sv. Janskfm)

blíže špitálu vlaského, již ped r. 1281. ve vsi Oboe stojící,

v bouích husitských r. 1420. b}^ rozboen, potom r. 1546. od

královny Anny znovu vystavn slohem gotick<'m i s kaplí

sv. Matje a konen r. 1784. zrušen; zvony pak s vže jeho

peneseny byly na vž kostela kajetánského, k nmuž také

nadaní mše byly peloženy. Kostel sv. Jana (v nmž hy]o

pohbeno nkolik vynikajících umlc doby Rudolfínské, zejména

Bartolomj Spranger, Jiljí Sadeler jakož i mnohé osoby šlech-

tické z farního okrsku tamního) prodán byl s kaplí sv. Matje

a s hbitovem r. 1792. od správy státních statk jménem fondu

náboženského veejnou dražbou za 1730 zl. rýn. pražskému

mšanu Josefovi Peyznachovi. jenž z nho vystavl dm
. p. 322-III.. kterf od jeho ddic r. 1810. koupil Jan Eeiser

za 13.125 zl. vid. mny. (Lib. contr. 26, S. 6 & 34, L. 13.)

14. Kostel sv. Karla Boromejského viz pi špitále

vlaském.

15. Kostel P. Marie viz pi kláštee Kajetán.

V. Na Hradanech :

1. Kostel s v. Jií na hrad pražském pi kláštee Bene-

diktinek.

2. Kostelík Panny Marie Elnsiedelské pi klá-

štee Kajetán.

3. Kostel s v. Benedikta pi kláštee Barnablt.

4. K o s t e 1 s v. Jana N e p o m u c k é h o pi kláštee

Uršulinek.

5. Kaple s v. Antonína pi cis. špitále pro duchovenstvo.

6. Kaple sv. Matouše na námstí Loretánském ped
bývalým palácem hrabat ernín (nynjší kasárny) vystavna

byla r. 1737. s cis. dovolením od Františka Josefa hrabte

ernína na pozemku bývalého domu »u zlaté koule «, který

k tomu úelu již r. 1703. Heman Jakub ernín koupil a po-

boil. R. 1784. tato kaple byla zrušena a r. 1791. za 264 zl.

prodána a zboena. (Schaller, Topogr. Prahy I. 318. — Ekert,

Posvátná místa II. 330.)

7. Kaple s v. Alžbty pi Špitále strahovském.

8. Kostel s v. R o c h a na peddvoí kláštera strahov-

ského stojící založen byl r. 1603. od císae Rudolfa, ale teprv

25*
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r. 1624. úpln dostavn a r. 1628. od císae Ferdinanda II.

temi oltái opaten, byl kostelem farním až do r. 1784., kdvž

byl zrušen. Od té doby vydán byl zkáze a sloužil rozlintm

úelm, až teprv r. 1882. piinním a nákladem opata stra-

hovského P. Sigmunda Starého jest opt obnoven a k službám

Božím upraven.

F/. V okolí Prahy a v krajích zemé\

1. Kostel Obrácení sv. Pavla na Špitálsku ped
branou Poískou v nynjším Karlin, na behu Vltavy blíže

bývalého mlýna »na Buriance« eeného za viaduktem dráhy

drážanské stávající, r. 1504. založen byl od obce staromstské

zárove se špitálem pro chudé choré, který však r. 1639. od

cis. vojska, obávajícího se obléhání Prahy vojskem švédským^

byl poboen a potom k špitálu »u Templu« na Staré msto
peložen. Také kostel sv. Pavla i dvr se všemi ostatními domy
na Špitálsku pi obléhání Prahy od Švéd r. 1648. k rozkazu

cis. velitele tvrze vyšehradské docela byl znien. Avšak r. 1657.

kostel tento od obce staromstské opt byl vystavn a zstal

jen kostelem hbitovním. R. 1787. kostel sv. Pavla byl zrušen

a s rozsáhlým hbitovem, na nmž r. 1680. ze Starého msta
pohbeno bylo denn 30—40 morem zemelých, prodán sou-

kromníkm, jimž sloužil za skladišt; teprve r. 1861. byl zboen

a na místo jeho tovární stavení . p. 224. vystavno.

2. Kaple s v. Dam as a (Dismasa), obyejn kaple »Ubo-

hých Dušiek« zvaná, za bývalou Xovou branou na po-

pravišti na úpatí vrchu Zižkova proti domu »na Kenovce«

stávající, vystavna byla místo dívjší kapliky na témž míst

od hrabte z Kuperwaldu, jenž pi ní založil dv mše sv. za

duše odpravených. R. 1786. tato kaple, do osady sv. Jindicha^

potom k fae sv. Kíže (u Yolšan) náležející, byla zrušena

a prodána s pozemky okolními od fondu náboženského k po-

tebám svtským Antonínu Janu Doušovi za 85 zl. rýn., avšak

s tím bemenem, že se mly vykonávati i budoucn na tom

míst popravy. (Knihy vinohr. lib. contr. 36, fol. 246.)

3. Kaple P. Marie E t i n s k é na bývalé usedlosti klá-

štera kajetánského ped branou Strahovskou stávající, o níž

zpráva podána jest pi kláštee Kajetán v Praze.

4. Kostel Vítzné Pannv Marie na Bílé hoe.
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pvodn kaple P. Marie v. 1628. na památku vítzství cis.

vojska blíže nového kláštera servitskélio téže dobj^ od šlechty

katolické tamže založeného, brzy však opuštnéiio, vystavná,

která r. 1706. pipojena byla jakožto lo k stavb kostela

poutnického »Sancta Maria de Yictoria« nazvaného. Tomuto
kostelu odkázal r. 1700. Jan Krt. Camel všecko jmní své,

zvlášt vinici •9>Hebe7ika« eenou s domem a štpnicí za branou

Újezdskou v Košíích na Srpových horách ležící, která však

r. 1710. od správce téhož kostela, superiora residence jesuitské

na Bílé hoe, za 1200 zl. r/n. byla prodána. (Vinohr. knihy

pozem., Lib. contr. 24. fol. 629. a 25, fol. 14.) — R. 1714.

vystavny byly okolo kostela Yítzné P. Marie kížové chodby

se tymi kaplemi, též budova pro duchovní z píspvk sou-

kromník etn tam putujících k obrazu Narození Pán, jenž

byl kopií onoho obrazu, kterým prf v den bitvy blohorské

povstný Karmelitán Dominik de Jesu Maria k udatnosti po-

vzbuzoval vojsko císaské. — R. 1785. kostel ten dle naízení

císae Josefa II. byl zaven a fundaní jeho jistiny úhrnem

9380 zl. rýn. pipadly fondu náboženskému, totiž : jistina 2000 zl.

na statku tachlovickém r. 1726. uložená (D. Z. 342, B. 21.);

1500 zl. na statku Merklín (D. Z. 525, A. 8); 1000 zl. na

vinici Bekové (D. Z. 525, J. 16); 1500 zl. u hrabte Karla

z Morzin (D. Z. 528, F. 16); 1000 zl. na statku Klecanech

a 500 zl. na statku Lemberku (D. Z. 533, E. 28 & L. 2.)

a jistina 1880 zl. od Václava sv. p. z Heningar r. 1797. fondu

náboženskému zaplacená. (D. Z. 768, G. 22.) — R. 1812. kostel

blohorský opt oteven byl k poutím, a správa jeho odevzdána

Benediktinm kláštera bevnovského.

5. Kostel sv. Anny v pedmstí msta Mostu
stávající, jemuž r. 1667. Martin Mainer, probošt pi kapitole sv.

Yíta v Praze, odkázal statky své Paedly a Svincice (kr. Zatec),

které r. 1655. za 6000 kop míš koupil. (D. Z. 94, E. 9; 310,

C. 13; 264, A. 11.) Po zrušení tohoto kostela pipadly statky

dotené fondu náboženskému, jemuž dosavad náležejí. (D. Z.

1116, F. 16.)

6. Kostel Panny Marie pi kláštee Benediktin

v Kladrubech.

7. Kostel a kaple Panny Marie pi kláštee Bene-

diktin na vrchu Bezdzi.
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8. Kostel Nanebevzetí Panny Marie pi kláštee

Cisterciák v Sedleci.

9. Kostel s v. Jana Ktitele pi kláštee Cisterciák.

v Zbraslav.

10. Kostel s v. Y a v i n c e pi kláštee Dominikán

v Klatovech.

11. Kostel s v. Vojtcha pi kláštee Dominikán

v Ústí nad Labem.

12. Kostely s v. Ducha a sv. Markéty pi kláštee

Dominikán v Plzni.

13. Kostel sv. Anny pi hospic kláštera Františkán,

v Chebu na vrchu sv. Anny.

14. Kostel pi kláštee Kapucín v Brod
eském.

15. Kostel s v. Václava pi kláštee Karmelitán

v Pacov.

16. Kostel Nanebevzetí Panny Marie pi kláštee

kartusiánském ve Valdicích u Jiína.

17. Kostel sv. Michala Archang. pi kláštee Mino-

ritu v Horažovicích.

18. Kostel sv. Maí Magdaleny pi kláštee Mino-

ritu ve Stíbe.

19. Kostel sv. Michala pi kláštee Minoritu v Kadani.

20. Kostel trnácti pomocník v nouzi pi

kláštee Paulán v Tachov, též kostel sv. Wolfganga tamže,

který v sýpku byl promnn.
21. Kostel na návrší u vsi »Sv. Barbor a« na

Plzesku v okresu Kokycanském r. 1786. zrušený.

22. Kostely sv. Jana Nepomuckého a sv. Víta

u farní vsi achrova na Klatovsku r. 1786. zrušené.

23. Kaple s v. Kosalie u ížkrajic na panství Kových

Hradech v Budjovicku r. 1786. zavená pozdji byla zboena.

24. Kaple s v. V ác 1 a v a u Dešenic na Plzesku r. 1786.

zrušena.

25. K o s te 1 s v. B a r b o r y v L y s é s hbitovem, kost-

nicí a prostorem 490n^' r. 1786. byl zrušen a r. 1807. od

vrchního úadu panství Lysé veejnou dražbou prodán c. k.

aeraru vojenskému za 1512 zl. ry^i. (D. Z. 1323, C. 9.)
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Zrušením vyti^eiiN^cli kostelv obdržel fond nábožensko

statky Paedly a Svineice, pak 158.553 zl. za nkolik budov

kostelních, zvlášt pak na jistinách kostelm zrušeným nále-

žejících.

B. Kostely a kaple na Morav.

/. V diecesi Olomoucké :

1. Kostel farní s v. Petra a Pavla v Olomouci
v pedhradí na míst, kde nyní stojí c. k. zbrojnice, r. 863.

vystavný a od sv. Cyrilla posvcený, byl pvodn chrámem

biskupským bohat nadaným, potom koUegiatním a konen
farním až do r. 1785., když byl zrušen a rozbourán. Kostelní

paramenty a stkvosty odevzdány byly chrámu metropolitánskému

u sv. Václava, k nmuž také penesena byla práva fary.

(Wolný, Topogr. I. 1. 266.)

2. Kostel farní Panny Marie v Olomouci, tsn
u bývalého pedhradí na nynjším námstí mezi kasárnami

jesuitskými a novými stávající, byl již r. 1253. chrámem farním,

jehož patronát král Otakar daroval špitálu olomouckému. K. 1784.

dne 31. prosince \)j\ zrušen a za skladišt vojsku postoupen,

potom YŠak 26. ervence r. 1839. zcela zboen. Dchody jeho,

nadání a práva farní penesena byla ke kostelu sv. Michala.

(Wolný, Topogr. I. 1. 271.)

3. Ko s t e 1 farní s v. Blažeje, dle povésti nejstarší

kostel v Olomouci, z pohanského chrámu od sv. Methodje

na kesanský posvcený, stával již ped r. 1223. blíže nynjší

brány Kateinské a byl kostelem fihálním chrámu farního sv.

Morice, až r. 1785. byl zrušen a r. 1839. zcela zboen. (Wolný,

Topogr. I. 1. 276.)

4. Kostel Yšech Svatých v Olomouci pi zrušeném

kláštee Augustián.

5. Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Olomouci

pi zrušeném kláštee Kartusián.

6. Kostel sv. Františka v Olomouci pi zrušeném

kláštee Klarisek.

7. Kostel Matky Boží v Olomouci pi zrušeném

kláštee Minoritu.
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8. Kostel v Prostjov pi zrušené residenci

K apucín.
9. Kostel y e j ST. Trojice v Kromíži pi zru-

šeném kláštee Františkánu.

10. Kostelíek s v. Michala v Kromíži, pi

nmž již i-. 1539. bylo bratrstvo angelské. od Jana ze Štern-

berka 300 zl. mor. nadané, a potom bratrstvo Matky Boží.

kteréž kardinál z Dietriclišteina spojil v jedno bratrstvo sv.

Michala, jemuž r. 1604. Lukáš Dembinsky z Dembin pl vsi

Hrutic a '200 zl. odkázal. R. 1783. zrušeno bylo bratrstvo sv.

Michala a jistiny jeho 1550 zl. ujaty byly k fondu nábožen-

skému. Zárove kostelík sv. Michala r. 1785. byl zrušen a

potom zboen. (AYolnv. Topogr. I. 2. 102.)

11. Kostel s v. Jií v Hradišti Uherském již

ped r. 1257. podízen byl kostelu farnímu u sv. Michala

jakožto farní kaple, jejíž patronát r. 1257. udlen byl od krále

Otakara 11. opatství velehradskému. Potom od r. 1-120. byl

kostelem farním, až r. 1778. dle cis. rozkazu byl zrušen a

potom zboen: jeho právo farní dne 16. ledna r. 1778. pene-

seno bylo ke kostelu sv. Františka Xaveria pi bV-valé kolleji

jesuitské. (Wolny, Topogr. I. 2. 202.)

12. Kostel poutniky s v. Kíže a B o 1 e s t n é

Matky Boží u K r nova (v Slezsku) na vrchu Hradisku

r. 1727. nov vystavn byl od kláštera Minoritu v Krnov
z píspvk na míst b<^valé kaple devné tamže r. 1681. od

Minoritu zbudované. Tento kostel, pi nmž Minorit služby

Boží konali, r. 1786. byl zrušen, a obraz zázraný penesen

do kostela farního; hlavní oltá, varhany a velký zvon darován

kostelu Minorita, ostatní nábytek kostelní pj-odán venkovským

kostelm, stavení pak r. 1791. koupili mšané za 406 zl. —
Avšak již r. 1795. dekretem dvorním z dne 8. záí k žádosti

obce povoleno bylo bývalý kostel opt k službám Božím upra-

viti. (Wolný, Topogr. I. 4. 354.)

// V diecesi Brnnské \

1. K o s t e 1 í k s v. C y r i 1 1 a a M e t h o d j e v Brn
prastarého založení posvcen byl r. 1297. ke cti Matky Boží

a dostal darem desátek ze vsi Pozoic a z dvoru v Tvarožné

od krále Václava, který tento kostel postoupil královn Alžbt,
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od níž r. 1322. odevzdán l)yl i s dchody svými klášteru

jeptišek v Starém Brn. R. 1784. kostel ten byl zrušen dle

dekretu dvorního z dne 20. listopadu r. 178i). a postoupen za

skladišt c. k. kommissí hospodáské. (Wolný, Topogr. II.

1. 62.)

2. Kaple sv. Barbory v Brn, na vrchu sv. Petra

r. 1728. pistavná tsn k domu vikáskému od dkana kapi-

toUiího Františka Lofflera, r. 1733. nadána byla jistinou 300 zl.

.

od mšana Jana Kavanka. R. 1783. byla zrušena a teprve

nedávno zcela zboena (Wolný, Topogr. II. 1. 62.)

3. Kostel sv. Václava v Starém Brn (pvodn
kaple r. 1303. vystavná) byl již r. 1314. kostelem farním,

jehož patronát r. 1323. odevzdán byl klášteru Cisterciánek

v Starém Brn, po jehož zrušení r. 1782. postoupen byl

Augustiánm. Avšak r. 1783. tento kostel, jehož fara ke kostelu

Augustiánu peložena, byl zaven, r. 1790. vojenské kommissí

za skladišt postoupen a brzy potom prodán za 200 zl. obci

starobrnnské, která jej k rozšíení hbitova zboila. (Wolny

Topogr. II. 1. 176.)

4. Kaple s v. Prokopa v S t ar é m B r n , filiálka

kostela farního sv. Václava, na nynjším tržišti (námstí) již

ped r. 1243. vystavná, postoupena byla r. 1323. klášteru

Cisterciánek v Starém Brn, od nhož r. 1760. (1770.) byla

obnovena. Po zrušení tohoto kláštera kaple sv. Prokopa byla

zavena, za 700 zl. prodána a potom zcela zboena. (Wolný,

Topogr. II. 1. 177.)

o. Kostel sv. Anny v Starém Brn pi kláštee

Dominikánek.

6. Kaple s v. Kíže nad Chuici v lese v prvních

dobách zavedení kesanství na Morav založená, potom od

Uhr zboená a opt vystavná, byla v 17. století poutnickým

místem, kteréž r. 1784. bylo zrušeno. (Wolný, Topogr. II.

1. 295.

7. Kostel sv. Mikuláše ve Vratnín pi kláštee

Augustiánu.

8. Kostel sv. Kíže v Jihlav pi kláštee Domi-

nikán.
9. Kostel sv. Františka z Assisi v Jihlav

pi kláštee Kapucín.
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10. Kostel s v. Ignáce v Jihlav pi kolleji jesuitské

po zrušení ádu r. 1773. byl zaven, potom r. 1784. zízena

pi nm z fondu náboženského fara. která vsak r. 1794. dvorním

dekretem z dne 27. dubna byla zrušena, a kostel >tal se

kostelem vojenským, pi nmž služby Boží konají 3 kaplani

ádu praemonstrátského z kláštera strahovského. (Woln^^

TopogT. II. 3. 5.)

11. Kostel v Boskovicích pi kláštee Dominikánu.

12. Kostel sv. Víta v Jemnicích, pi kláštee fran-

tiškánském r. 1673 opuštném sešR a r. 1774. od dobrodinc

obnovena, r. 1785. byl zrušen, potom r. 1788. prodán hrabnce

Antonii z Daun, která jej však r. 1790. obci jemnické postou-

pila, od níž opt k službám Božím byl upraven (Wolný^

TopogT. II. 3. 301.)

13. Kaple Panny Marie Loretánské v Jaro-m i c í c h pi kláštee servitském

.

14. Kostel sv. Víta v Králov Poli pi kláštee

kartusiánském.

1 5. K a p 1 e s v. Mikuláše u K I e n t i c blíže zícenin

hradu Rosenšteina byla již ped r. 1446. kaplí hradní; r. 1782.

jest zrušena a zboena. (Wolny, Topogr. 11. 2. S^.)

1 6. K o s t e 1 s v. Šebestiána v Mikulov od kardi-

nála Františka z Dietrichšteina byl vystavn u nynjší kapi-

toly na tak zvaném Sv. vrchu, ale r. 1786. jest zrušen a zaven.

(WolnÝ, Topogr. II. 2. 47.)

17. Kostelíek v Mikulov pi kláštee Kapucín.

18. Kostelík ^' a le z e n í s v. K í ž e u vsi S o b š i c

na pahorku » Ostrá horka« eeném r. 1716. od jesuitské kolleje

brnnské vystavny, po zrušení ádu zpustK', r. 1784. byl

zrušen a prodán; jmní jeho 200 zl. pikázáno bylo farnímu

kostelu v Rekovicích. k nmuž tento kostelík od svého zalo-

žení náležel. (Wolnf, Topogr. 11. 1. 229.)

19. Kostelíek u s v. Ducha v T e 1 e i od královny

Alžbty r. 1329. vystavny', potom r. 1655. požárem (bleskem) zni-

eny, obnoven byl od Ferdinanda V iléma Slavaty z Hradce Jindi-

chova. Avšak r. 1785. byl zrušen a i s obydlím pro kaplana pi

nm r. 1492. od Jindicha z Hradce vystavným, prodán byl

obci, jíž nyní slouží za skladišt. Xadání pro kaplana roních
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100 kop groš a k vydržování služeb Božích též 100 kop gr.,

r. 1492. založené, pipadlo fondu náboženskému. (Wolný,

Topogr. 11. 3. 106.)

20. Kaple P a n n y Marie v Teli na pedmstí
» Štpnice « eeném r. 1719. od mšana Ondeje Hanušíka

vystavná a 50 zL, pak 130 zl. na 3 mše ro. nadaná, r. 1786.

zrušena a prodána byla jednomu mšanu, jenž ji daroval

pedmstí, od nhož jest nyní vydržována. — Zárove zrušeny

byly v Teli kaple U Smrtelné úzkosti Krista a kaple UMatky
Bozi. (Wolný, Topogr. II. 1. 106. a 107.)

21. Kaple s v. Kateiny v Tišnov pi zrušeném

kláštee Cisterciánek.

22. Kaple Nejsv. Trojice u Bítova na úpatí vrchu^

na nmž stojí zíceniny hradu Coršteina (Zornštein), v nejstarší

dob založená, o níž se první zmínka r. 1403. iní, r. 1784.

byla zrušena a prodána za 32 zl. (Wolný, Topogr. II. 4. 211.)

23. Kaple s v. Barbory u Víškova blíže bývalého

popravišt, r. 1735. od mšana Jiího Seidlitze vystavná a

r. 1738. nadaná 200 zl. na roní 2 mše, po r. 1780. byla zru-

šena a zboena. (Wolný, Topogr. II. 3. 422.)

24. Kostel Xan e b e vz et í Panny M ari e v Znojm
pi zrušeném kláštee františkánském.

25. Kostelíek n s v. Bernarda v Znojm u

kostela farního sv. Mikuláše na starém hbitov, zízen byl

r. 1455. ze staré školy židovské, potom r. 1585. od nekato-

lické rady mstské ujat a v sladovnn promnn, ale od kláštera

louckého opt obnoven, avšak r. 1784. zrušen a za skladišt

vojenské postoupen byl. (Wolný, Topogr. II. 4. 85.)

26. Kaple s v. Martina a sv. Anny v Znojm, též

na. starém hbitov u farního kostela nad sebou vystavné,

z nichž dolejší dívjší to kostnice r. 1500. od mšanky zno-

jemské Kateiny Buické s povolením opatství louckého byla

opravena, hoejší však vystavna a ob nadáním na mše

roními 25 a 30 dukáty opateny, z jistiny 1200 dukát^

které však r. 1580. se ujala nekatolická rada mstská. Tyto

kaple, v nichž služby Boží (kázání) v 16. století v ei mo-

ravské se konaly, r, 1785. byly zrušeny, pro skladišt vojenské

postoupeny a r. 1860. nekatolíkm za modlitebnu penechány.

Krásný oltá kídlový (devoezba) pedstavující utrpení Pán
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po zrušení kaplí dostal se (r. 1825.) do cis. letohradu Laxen-

burgu. (Wolnf, Topogr. II. 4. 87.)

27. Kostelíek s v. Jana Ktitele v Znojm na

dolejším námstí z 13. století zrušen byl r. 1786. a jest nyní

obecní obilnicí, (Wolný, Topogr. II. 4. 125.)

28. Kostelíek sv. Petra a Pa vl a v Zno j m,
nedaleko bývalého kláštera u sv. Kláry na nynjším námstí

sv. Petra stávající, r. 1782. byl zrušen, potom za solnici a za

skladišt používán a konen zboen. (Wolný, Topogr. II.

4. 125.)

Poznámka. Kostely v Slezsku zrušené vyten}^ jsou pi

klášteích v Slezsku zrušených.



lY.

Bratrstva a jiné ústavy.

Zárove s kláštery zrušil císa Josef 11. také ústavy sou-

kromé pro vzdlání a zaopatení knžstva, zvlášt biskupské

a klášterní semináe a kolleje, a z jmní jejich, správ státní

odevzdaného, zídil semináe císaské ili generální, v nichž

vzdlán býti ml dostatený poet duchovních svtských pro

fary nov zízené.

Taktéž k rozkazu císae Josefa zrušeny byly všecky sou-

kromé špitály (chudobince) a jiné ústavy dobroinné, z jmní
pak jejich, které nadanímu fondu svtskému bylo pikázáno,

zízeny byly zemské ústavy zaopatovací a dobroinné.

Mimo to zrušil císa Josef všecka bratrstva náboženská

v Praze a jinde se nacházející.

Konen dle rozkazu císae Josefa II. r. 1784. také

všecky kollegiátní kapitoly mly býti zrušeny a v pouhé

fary promnny. Tento osud zastihl již ponkud kapitolu

vyšehradskou^ jejíž statek proboštský, Zitenice, císa po-

nechal proboštovi Kindermannovi, jakožto jmenovanému bi-

skupu litomickému, takže tento statek pi témž biskupství

ml zstati. Avšak po smrti císae Josefa navrácen byl statek

žitenický opt k proboštství vyšehradskému. Nebo rozkaz císao

Josefa, týkající se zrušení kapitol kollegiátních, nebyl proveden,

a r. 1794. dle dvorského naízení ustanoveno bylo na Vyše-

hrad vedle probošta a dkana 6 kanovníku sídelních a 6 ne-

sídelních. — Taktéž nebylo provedeno naízení císae Josefa,

kterým byly zakázány veškeré pouti a prvody církevní,

i mnohé jiné opravy císae Josefa ve vcech církevních zcela

pišly na zmar.
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Také kapitole kollegiátní pi koUegiátním kostele u sv.

Morice v KroméHzi dekretem dvorním z dne 17. srpna

1784. naízeno bylo, aby pi témž kostele zízena byla fara,

pi níž správu duchovní ml míti probošt kapitoly s duchoven-

stvem koUegiátním. Naízení toto provedeno bylo teprve na

sklonku r. 1785. úadem krajském z Perova, a od té doby jest

každ5'^ probošt kapitoly zárove faráem u sv. Morice. (Wolný,

Top. I. 2. 91.)

Zprávy o vytenfch ústavech zrušených, erpané hlavn

z desk zemských a z archivu místodržitelskóho, podány

jsou v seznamech následujících.

A. Ústavy soukromé pro vzdlání a zaopatení knžstva.

L V Praze \

1. Seminá sv. Yáclava a konvikt sv. Bartolo-
mje, o nichž zpráva již podána jest pi kolleji jesuitské

u sv. Klimenta v Starém mst pražském.

2. Seminá arcibiskupský se školami bohosloví a

filosofie, který založil arcibiskup pražský kardinál Arnošt

Albrecht hrab Harrach, aby u vychování knžstva nezávisel

na Jesuitech, v jichž seminái sv. Yáclava a v konviktu sv.

Bartolomje dosavad byli vychováváni a na akademii Karlov

jim postoupené filosofii a bohosloví vyuováni všickni knží

nastávající. K zaízení tohoto semináe odkázal již r. 1627.

Petr Fuchs z "Wranholze statek Sovinky^ který r. 1623. od

král. komory za 21.800 kop míš. byl koupil. (D. Z. 153, J. 6.)

K témuž úelu koupil r. 1647. arcibiskup Harrach stavení bý-

valého dvora králova *) u Prašné brány, totiž dva díly od

Polyxeny z Lobkovic, roz. z PernŠteina, za 15.428 kop a 40 gr.

míš., k nmuž r. 1659. ješt pikoupil za 200 zl. rýn. od Jana

Gottfrida Sytta z Arnova díl téhož dvora královského, totiž

stavení s vží a pozemky v Píkopech Starého msta naproti

kostelu sv. Benedikta, fortny a rohu ležící, které Zdenk

*) Tento dvr od krále Václava vystavený, v nmž králové

Václav IV., Sigmund, Ladislav, Jií Podbradský a Vladislav II. až do

r. 1484 sídlili, daroval r. 1559. Ferdinand 1. nejvyššímu maršálku dvor-

nímu Ladislavu Popeloví z Lobkovic. Díl tohoto dvora daroval r. 1597.

Zdenk z Lobkovic Janu Ferdinandovi z Frankenšteina.
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z Lobkovic r. 1597. Janu Fridrichovi z Frankenšteinu daroval.

(D. Z. 304, C. 2. & 313, C. 18.) — V upraveném dvoe krá-

lovském zídil arcibiskup Harrach samostatný seminá, k jehož

vydržování odkázal 20.000 zl. rýn. — Y sousedství tohoto se-

mináe dle pání arcibiskupova zídili opatové klášter cister-

ciáckých r. 1638. také seminá sv. Bernarda pro své kleriky,

a jich píkladu následoval opat strahovský r. 1640. založením

semináe (koUeje) sv. Norberta. Dle smlouvy r. 1652. a r. 1692.

uinné zízeno bylo v kolleji sv. Norberta gymnasium pro stu-

dující všech tí seminá, v arcibiskupském pak seminái byly

pednášky o filosofii a bohosloví pro kleriky svtské i eholní

ze všech tí seminá, v nichž se professoi, svtští knží a e-
holníci praemonstrátští a cisterciátí, jistým ádem stídali.

K tomu úelu rozšíena byla budova semináe arcibiskupského

r. 1673. vystavním nového kídla od arcibiskupa Matouše

Sobka z Bílenberka a od jeho nástupce Jana Fendricha hrabte

z Waldšteina, který na míst od arcibiskupa Harracha ke dvoru

královskému pikoupeném v nynjší ulici Kralodvorské dlouhé

kídlo zbudoval a r. 1676. založil pro seminá kostel sv. Voj-

técha u Prašné brány, jenž od jeho nástupce hrabte Jana

Breunera r. 1697. byl dostavn. Týž arcibiskup vymohl na vy-

držování alumn semináe arcibiskupského, jichž poet z 30

na 45 rozmnožil, roní plat z pokladny solní.

Po zrušení ádu jesuitského peložen byl r. 1777. arci-

biskupský seminá do pedního dílu bývalé kolleje klementinské

(viz tuto), a dosavadní stavení jeho . p. 654— I. i s kostelem

sv. Vojtcha pešlo r. 1787. na c. k. aerar a promnno v ka-

sárny eené kralodvorské. (D. Z. Yložka 177.) Kostel sv.

Vojtcha byl zrušen a používáno ho za skladišt vojenské až

do r. 1804., kdy opt oteven a od císae ustanoven jest za

vojenský kostel pro posádku pražskou. Jistiny kostela náležející

k 14 fundacím na 1709 mší zádušních a 1 výroní, obnášející

úhrnem 10.001 zl. rýn. pidleny byly k fondu alumnatu ge-

nerálního semináe v Klimentinu. (Arch. místodrž. Lit. D. 21 1.)

Nebo r. 1783. zrušen byl k rozkazu císae Josefa IL

seminá arcibiskupský jakož i seminá (koUej) Praemonstrát

pi kostele sv. Norberta a koUej Cisterciák sv. Bernarda,

a místo nich zízen v Klementinu jeden seminá císaský lili



400

generální pro celé království eské dne 13. záží 1783., ímž
pée o vzdlání duchovenstva katolického do rukou státu pešla.

Správ nadaního fondu generálního semináe odevzdáno bylo

jmní arcibiskupského semináe, totiž : á) Statek Sovinky^

svrchu dotený. (D. Z. 735, F. 8 & K. 24.) — b) Zahrada

aluninÍL (nynjší zahrada Kinskych) ped branou Oujezdskou,

10 korc polí a 5\^o kor. vinice obsahující, s dvma staveními,

stodolou a lisem, která však r. 1787. od c. k. administrace

statk komorních k ruce fondu náboženského prodána byla ve-

ejnou dražbou za 4700 zl. rfn. paní Kozín z Rubner, jejíž

dcera Josefa z Rubner ji r. 1799. prodala za 12.800 zl. rýn.

Rose knžn Kinské z Ychynic a Tettova, roz. hrabnce Har-

rachove. (Vinohrad, knihy pozem. Lib. contr. 31, fol. 311. p. v.

& Lib. condict. 9, fol. 220. p. v.) — c) Jistiny^ totiž: 6750 zl.

rýn. u hrabnky Teresie Lažanské a 12.000 zl. rýn. u hrabnky

Hartigové r. 1784. do desk zem, vložené. (D. Z. 574, B. 7.

& 26.); jistiny kostelu sv. Yojtcha náležející 10.001 zl. rýn.

svrchu vytené. K tomu pidleny byly seminái : jistiny kostela

sv. Salvátora 69.045 zl., kostela sv. Klimenta 8350 zl, též

nadání pi konviktu sv. Bartolomje vytená. — xlvšak gene-

rální seminá již r. 1790. od císae Leopolda II. byl zrušen,

a místo jeho v Klementinu zaujal kníž. arcibiskupský seminá

duchovenský pro arcidiecesi Pražskou.

3. Seminá (kollej) Cisterciák s kaplí sv.

Bernarda v Starém mst pražském. Kollej sv. Bernarda

pvodn zízena byla v ulici Benátské (nyní Bartolomjské)

od všech klášter ádu cisterciáckého r. 1375. v bývalém ústavu

v Jerusaleme zvaném, který r. 1372. od kanovníka pražského

Jana Milice z Kromíže pro kající ženštiny s kaplí sv. Maí
Magdaleny byl založen, avšak již r. 1374. zrušen a od císae

Karla IV. ádu cisterciáckému darován k zaízení koUejc tohoto

ádu pro mistry i studující na fakult bohoslovecké. Tato kollej

však již r. 1420. zniena byla od Husit a nemohla obnovena

býti od klášter zárove zpustošených. Teprve r. 1638. založili

opt kollej a seminá sv. Bernarda opatové všech kášterú

cisterciáckých v echách a na Morav k vychování a vzdláni

svých klerik dle pání arcibiskupa kardinála Harracha, který

k tomu úelu vnoval 2000 kop míš. ze solní pokladny. K za-
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ízení semináe koupili Cisterciáci dvr (nynjší . p. 586-1.)

v Celetné ulici se zahradou, kterou r. 1725. rozšíili pikou-

pením dvou domku sousedních, za jichž osvobození od platu

obecních 1700 zl. rýn. zaplatili. (Lib. contr. rub. 6, fol. 32.)

R. 1783. seminá sv. Bernarda i s kaplí byl zrušen a klerikové

cisterciátí pesthovali se do generálního semináe v Klemen-

tinu. Staveni semináe cisterciáckého (. p. 586 nové, 45 staré)

pipadlo fondu náboženskému v summ odhadní 12.942 zl.

10 kr. st. a prodáno bylo teprve r. 1832. za 25.510 zl. st.

pražskému velkoobchodníku Karlovi Singerovi, od nhož je koupil

r. 1836. Ignác Glasersfeid za 40.000 zl. st. (D. Z. 1186, B. 7

a C. 3 ; 1228, G. 14.) — Zahrada k seminái nálezejici roz-

dlena byla na ctyry díly, kteréž od fondu náboženského byly

prodány, totiž : Díl první (Nr. Top. 61.) o 260[j^, který se

zahradou k domu opatskému kláštera sedleckého náležející

spojený, obsahoval 334^/3Q^ a v prelní šíce na Píkopech
16

'/o sáh, r. 1838. za 3395 zl. 22 kr. st. odhadnut a prodán

byl za 3405 zl. st. Ignáci Glasersfeldovi, jenž na tom míst

dm pod . p. 988-1. vystavl. — Díl druhý (Kr. Top. 61^/g)

o 251% D^ í^a. Píkopech v prelní šíce 17 sáh, za 3048 zl.

24 kr. st. odhadnuty, koupil r. 1836. za 3053 zl. 24 kr. st.

Jií Vrba a vystavl tam dm . p. 990-1. — Díl tetí (jN^ro.

Top. <o\%) o 333%n''. v prelní šíce na Píkopech 16 sáhu,

k Prašné brán 14 sáh a k Celetné ulici 11
'/4 sáh obsahu-

jící a za 4078 zl. st. odhadnutý, koupil r. 1835. za 4100 zl.

st. Jií Yrba, jenž tam vystavl dm . p. 969-1. — Díl

tvrtý (Nro. Top. 61%) o 263^^ ^ prelní šíce k Celetné

ulici 1772 sáh obsahující, r. 1833. za 2133 zl. st. odhadnut

a za 2200 zl. st. prodán byl Karlovi Singerovi a od tohoto

r. 1836. za 6500 zl. st. Ignáci Glasersfeldovi, jenž na tom

míst dm . p. 982-1. vystavl. (D. Z. knih. hlav. G. XYIL,

211, 241, 273 a 297; kvat. 340, M. 24. & kvat. 1186, M. 10.)

— Zrušením semináe Cisterciák sv. Bernarda obdržel fond

náboženský za stavení a zahradu úhrnem 40.268 zl. 24 kr.

stíbra.

4. Seminá pr a e mo n s tr á tský s v. Benedikta a

sv. Korberta na konci ulice Kralodvorské v Trubní ulici

(nyní Elišina tída) pi kostele sv. Benedikta v nkdejší kom-
Bílek : Statky a jmní. ofi
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raend rádu Nmeckých rytí. Tuto kommendu od Xémeckých

rytí již r. 1420. opuštnou s prastarým kostelem farním si'.

Benedikta^ jenž od doby krále A^áclava IV. až od bitvy blo-

horské utrakvistm odevzdán byl k jich bohoslužb, obdržel

r. 1635. opat kláštera strahovského Kašpar z Questenberga od

krále Ferdinanda III. náhradou za kostel sv. Mikuláše s koUejí

Praemonstrátu postoupený Benediktinm slovanským. (Viz klášter

Benediktin u sv. Mikuláše.) K stavb semináe a kolleje sv.

Norberta vnoval opat Questenberg 48.570 zl. a na vychování

10 kleriku kláštera strahovského a 10 svtských studujících

uložil jistiny 52.000 zl. a potom 16.000 zl. rýn. Do této kolleje

sv. Norberta, v níž zízeno bylo gymnasium pod správou

rektora, knze strahovského, posílali pozdji (r. 1658.— 1669.)

opatové všech klášter praemonstrátských v Cechách a na Morav
svoje klerik}^ a studující. R. 1676. zboen byl prastarý kostel

sv. Benedikta a na míst jeho vystavn r. 1676.— 1682.) nový

kostel sv. Norberta. Y jakém pomru byla kollej sv. Norberta

k seminái arcibiskupskému, pi tomto jest již povdíno. R. 1783.

zrušen byl seminá i s kostelem sv. Norberta a dne 4. ledna

r. 1787. aeraru postoupen pro vojsko. Kostel pak r. 1792. byl

zboen a na míst jeho zízena zahrada pi budov bývalého

semináe, r. 1793. od aeraru pestavné. Nová tato budova

. p. 655. na Elišin tíd se zahradou (71ir]^) r. 1795.

postoupena byla za 29.961 zl. rýn. Novomstskému ústavu pro

šlechtiny u sv. Andl smnou za jeho dm, který v summ
odhadní 28.619 zl. cis. král. všeobecné nemocnici byl odevzdán.

(D. Z. 550, E. 3. — Lib. contract. ruber 25, fol. 210.) —
K seminái sv. Norberta (CoUegium Norbertinum) náležela též

vÍ7iice^ od starodávna eená >yMarvanka« (nyní Svihanka) za

Novou branou ležící, s domem, lisem, vží ervenou a zahradou,

jak to seminá r. 1719. (s cis. povolením 5. prosince r. 1718.)

od panny Anny Dvorské za 2550 zl. rýn. koupil, a k tomu

téhož roku ^/^ vinice vedle pedešlé ležící od Tomáše Hlavy

za 450 zl. pikoupil. Po zrušení semináe podržel klášter stra-

hovský tuto vinici a prodal ji r. 1828. s cis. povolením Vavinci

Hankemu za 12.000 zl. vid. ísl., kteréž jakožto základní

jistina uloženy jsou pro klášter. (Knihy vinohrad., Lib. contr.

25, fol. 325 a 359: 36, fol. 324.)
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5. Ustav pro vysloužilé knžstvo církevní,
zvlášt z vlastenského národa eského pocházejícím

pi kostele s v. Karla B o r o m e j s k ó h o v H u r t o v

ulici blíže Zde raze. Tento ústav s fundací a zádušním

nadáním založil r. 1695. dne 7. listopadu Jan Hynek Dlouho-

veský z Dlouhé Vsi^ biskup milevitánský, suffragan a probošt

hlavního kostela sv. Yíta na hrad pražském, vykázav k vy-

chování knzi chudfch a zasloužilých jistinu 10,000 zL rýn.

a darovav jim k bydle (obydlí) dfiin sviij v Novém mst
pražském pod sv. ApoUinái^em ležící se vším nábytkem a kni-

hovnou, s kaplou založení Matiky Boží Bolestné se všemi

kostelními potebami a jinou kaplí založení sv. Jana Evangelisty,

t&L vinici (4 korce) »Smukika« eenou, pi témž dom se

vším píslušenstvím, jak to DlouhoveskÝ r. 1687. za 2450 zl. rfn.

koupil. Správu a ochranu nad touto fundací ml míti každ}'

arcibiskup pražsko, knží pak na tu fundaci pijatí (emeriti)

povinni byli pi mši sv. každodenn uiniti zvláštní memento

za duši zakladatelovu. (D. Z. 468, A. 16. — Knihy vinohrad,

lib. contract. 23, fol. 407, 24, fol. 340.) — K. 1705. koupil

arcibiskup Jan hrab Breuner z fundace dlouhoveské pro ústav

emeritní jinou budovu se zahradou pi kláštee zderazském

a postoupil dm dlouhoveský Trinitárum k zaízení jejich klá-

štera, ktert však již r. 1707. na Spálenou ulici byl peložen.

Dm dlouhoveskf se vším píslušenstvím r. 1707. prodal krue
dotené fundace arcibiskup pražský s povolením papeže za

4000 zl. rýn. kláštera Servit v Slupech, který pak tento dm
r. 1722. k zaízení kláštera Alžbtinek v Slupech za 6100 zl.

rýn. postoupil. (Knihy vinohrad, lib. contract. 24, fol. 657 & 25,

fol. 475 a 478.) — K obydlí knží fundace dlouhoveské ústavn

emeritního koupen byl z fundace této r. 1730. s cis. povolením

z dne 15. prosince r. 1729. dm (. p. 307-11.) se zahradou

v Hurtov uUci od Františka Antonína z Talmberka za 7000 zl.

rýn. (D. Z. 471, B. 24 & 502, D. 13.) a vedle tohoto domu

vystavn r. 1732. kostel sv. Karla Boromejského.

Avšak ústav emeritní dne 12. ledna r. 1783. byl zrušen

a knží z nho propuštni s výslužným. Jmní ústavu pipadlo

fondu náboženskému, od nhož dmn . p. 307-11. postoupen

byl dle dvorního dekretu z dne 6. ervence r. 1785. za mírné

26*
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nájemné k ubytování vojska (kasárna sv. Karlovská). Druhá 2

pak ás téhož domu s nádvoím (729[[]°) i s kostelem sv. Karla

prodána byla teprve r. 1873. za 36.000 zl. ryn. od fondu ná-

boženského král. fondu eskému pro budovu král. zemské poly-

techniky. (D. Z. hlavní kniha Gr. XYIII. 225.) Zahrada ústavu

(100 loket délky a 60 loket šíky) prodána byla již r. 1785.

pražské mšance Tobiašovské. (D. Z. 1023, G. 6.) — Mimo to

odevzdány byly fondu náboženskému jistÍ7iy doteného ústavu

16.000 zl. rýn. na panstvích Waldšteinskfch uložené a r. 1806.

zaplacené, též jistiny 13.665 zl. rýn. náležející k 33 fundacím

na raše, které nkterým správcm duchovním byly pidleny.

(Arch. místodržit. 145/69.) Veškeré jmní ústavu dlouhoveského

vyneslo fondu náboženskému úhrnem 65.665 zl. rýn.

Zrušením semináe cisterciáckého a praemonstrátského, pak

ústavu dlouhoveského, svrchu uvedených, získal fond náboženský

úhrnem 203.894 zl. 24 kr. (D. Z. 881, M. 19.)

//. Na Mo7'avé

:

1. Seminá duchovenský (Seminarium Clericorum)

pi konviktu kolleje jesuitské v Olomouci, o nmž již zpráva

byla podána.

2. Seminá biskupský v Olomouci, k jehož založení

pro 80 alumn již biskup Leopold Friedrich hrab z Engkh

(1758—1760) jistinu 80.000 zl. z dchod panství biskupských

vykázal, zízen byl teprve r. 1775. dvorním dekretem z dne

10. listopadu tak, že "k nadání jeho ustanovena byla jistina vy-

tená 80.000 zl. rýn., pak roní plat pro 6 knží po 200 zl.,

k tomu z nadání císae Ferdinanda II. pi bývalém konviktu

jesuitském roní dchod 5000 zl, též statek imnice (Rymnice)

a dvr v Hejín (viz statky olomoucké kolleje jesuitské pod

ísly 5. a 9.) s roními dchody 4000 zl. a 438 zl, potom

z fondu jesuitského ron 3000 zl. ; mimo to z téhož fondu

8000 zl. k zaízení semináe vynaloženo býti mlo, k tomu

líroky 12.000 zl. z jistiny záklachií nastádané. K umístní se-

mináe dvorním dekretem z dne 8. bezna i-. 1776. odevzdána

byla biskupovi bývalá koUej jesuitská, statek pak Rymnice

s dvorem v Hejín postoupen byl seminái, který pak s uni-

versitou peložen byl r. 1778. do Brna, ale r. 1782. opt do

Olomouce. Hned na to r. 1783. k rozkazu císae Josefa 11.
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zrušen b}^ seminá arcibiskupskv'- v Olomouci a místo nho
zízen seminá ge?ieráhií^ kter<' dle cis. naízení z dne 3. záí

r. 1784. peložen byl do zrušeného kláštera hradišskélio u Olo-

mouce, veškeré pak dchody jeho postoupeny byl}^ fondu ná-

boženskému. Avšak již r. 1790. generální seminá k rozkazu

císae Leopolda 11. stal se opt ústavem arcibiskupském a pe-
ložen byl do Olomouce, kdež mu vykázán byl klášter domini-

kánský na vrchu »Julius« eeném, a Dominikánm náhradou

odevzdán zrušeny^ klášter františkánský. (AVolnf, Topogr. I. 1. 262.)

3. Ustav pro vyšlo užiléknžstvo v Kromíži
založil r. 1687. dne 16. ervna olomoucký biskup Karel hrab
z LichtenŠteina a nadal ústav tento roním píspvkem 119 zl.,

který od rektorátu kaple sv. Anny v Olomouci ke kostelu

kathedralnímu pro špitál knžský sv. Jana v Kromíži, od

Švéd zcela zpustošený a od téhož biskupa nov vystavný,

vycházel, jakož i jistinou 3000 zl. z poátku pro 3, potom pro

6 vysloužilých fará, kteí v jedné ásti piaristské kolleje bydleti

a tam vydržováni býti mli. K tomu nadání pipojeno bylo

s papežským svolením veškeré jmní, které fará a dkan ve

Yíškov Yáclav Alexander Neupaur r. 1718. odkázal k zaízení

domu pro zaopatení knží vysloužilých v Prostjov. Z této

pozstalosti r. 1737. a 1751. vynaloženo bylo 13.000 zl. k vy-

stavní a zaízení zvláštního domu na míst staré fary a ásti

farní zahrady; zbytek však dotené pozstalosti, obnášející

24.491 zl., a k tomu 2500 zl. od Jana Jeticha Peterswaldského

z Peterwaldu odkázaných, vydán byl k správ dkanu krom-

ížskému. K. 1752. náleželo tomuto ústavu na jistinách 37.011 zl.

14 kr. a vydržováno tam bylo 6 knží vysloužilých (Emeriti)

roními 900 zl. a mimo dm ješt 3 Emeriti z nadání Lichten-

šteinského svrchu vyteného až do 12. února r. 1785.. když

cis. dekretem také všecky ústavy zaopatovací pro knžstvo

vysloužilé byly zrušeny. Nadání ústavu v Kromíži, zvlášt

jistiny vytené, pipadly fondu náboženskému, jemuž náleží též

bývalý dm emeritní, v nmž jest mimo kapli sv. Jana Ne-

pomuckého r. 1785. zrušenou a r. 1838. opt posvcenou, také

obydlí farní. (Wolný, Topogr. I. 2. 104.)
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B. Soukromé ústavy dobroinné.

I. špitály a chudobince v Praze :

1. Mšanský špitál staromstský založen byl

pvodn od rytíského ádu Templá a proto nazván templáský

(v Templu)
;
pozdji postoupen byl k správ obci staromstské,

která po zniení šýitáhí sv, Pavla ped branou Poískou r. 1646.

(1639) veškeré jeho jmní, statek Hrdloezy a špitálský dvr
ve Vysoanech r. 1663. pivtlila špitálu u Templu. A tak

spojen byl špitál v Templu s bývalým špitálem sv. Pavla. Kostel

špitální nov byl pestavn, ale r. 1689. i se špitálem rozsáhlým

znien požárem, francouzskými palii založeným. Brzy však

povstal špitál sv, Pavla v Templu ze ssutin a jmní jeho zna-

nými dary jest rozmnoženo. Xebo r. 1738. odkázal špitálu

sv. Pavla Jindich Kop]:, vysloužilý cis. rytmistr kyrysník

a mšan Nového msta pražského, k vydržování 18 chudých

mšan jistinu 27.000 zl. rýn. (D. Z. 473, J. 13.) — K. 1762.

odkázal František Adam hrab z Trautmannsdorfu k nadálá

špitálu sv. Pavla 3000 zl. rýn. (D. Z. 377, L. 21.) K. 1784.

dle naízení císae Josefa zrušen byl špitál sv. Pavla v Templu

i s kostelem, a jmní jeho pipadlo c. k. svtskému fondu na-

danímu. Staveni špitálu a kostel s dvma dvoreky koupil

od fondu r. 1787. veejnou dražbou za 1830 zl. rýn. Ignác

Bindei-, jenž na tom míst vystavl dm . p. 54-1. staré (589.

nové) v Celetné ulici ležící ->yu Te7npln<(- eený. (Lib. contract.

ruber 21, fol. 324 a 326.) Statky bývalého špitálu sv. Pavla,

Hrdloezy a dvr špitálský ve Vysoanech^ svtskému fondu

nadanímu pipadlé a r. 1815. za 43.993 zl. 40 kr. vid. ísla

odhadnuté, pivtleny byly r. 1868. nadanímu fondu obce

pražské pro zaopatování chudých. (D. Z. 978, F. 18. H. XIY.

329.) — Ves Dlažíni (Blažím, Ploscha, kr. Zatec), kterou m-
šanka staromstská Kateina Dílská z Janovic s platy ddi-
nými ve vsi Zemších a v Hlavn (4 kopy) r. 1514. k záduší

špitálu sv. Pavla za branou Poískou k podporování chudých

Starého msta pražského odkázala (D. Z. 2, K. 13.), postoupena

byla r. 1806. od svtského fondu nadaního k statku Yele-

myšlovsi (AVelmschloss), náležejícímu k fondu studijnímu, tak

aby z dchod téhož statku svtskému fondu nadanímu ron
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O sv. Havlu se pdvádlo 83 zl. 6^/2 kr. rýn. (D. Z. 1086,

L. 22.) — Ves BudéJiosiice (kr. Rakov.) prodána byla k rukoum

nadaního fondu svtského r. 1797. od administrace c. k. statk

státních za 7250 zl. rýn. poddaným budhostickým. (D. Z. 1275,

L. 22.) Mimo statky vytené pipadly nadai\ímu fondu svt-

skému též fundaní jistiny špitala sv. Pavla v Templu, totiž

27.000 zl. rýn. od Jindicha Koppa a 3000 zl. rýn. od Traut-

mannsdorfa odkázané, jak již pedešle vyteno; potom jistiny

špitálu Obrácení sv. Pavla náležející v summ 3500 zl. rýn.

(D. Z. 735, D. 11.) Veškeré jmní špitálu sv. Pavla vyneslo

fondu pro zaopatování chudých úhrnem 88.673 zl.

2. S p i t á 1 (chudobinec) n o v o m s t s k ý u s v. B a r-

tolomje v Podskalí založen byl r. 1505. pro schudlé

sousedy od obce Novomstské v dom pod Slovany na rozcestí

od Jana Hrona koupeném, k nmuž obec r. 1514. a 1515.

ješt dva domy sousední od Václava Komínka a Ondeje

Chrta pikoupila. K tomuto špitálu, pi nmž kaple sv. Barto-

lomje byla vystavna, daroval král Vladislav JI. zbozi špitálu

sv. Alzbéty pod Vyšehradem.^ který r. 1364. arcibiskup Jan

založil na míst, kde nyní stojí pivovar kapitoly vyšehradské.

Znané statky špitální r. 1547. od Ferdinanda I. se statky

obecními byly pobrány, avšak zase navráceny obci novo-

mstské bez vrchního majitelství, které teprve Rudolf II. obci

opt postoupil. R. 1773. špitál i s kostelem nov byl pestavn
a z roních píjm jeho 2571 zl. vydržováno bylo 48 chudých.

Avšak r. 1784. z naízení císae Josefa II. špitál i s kostelem

sv. Bartolomje byl zrušen a stavení jeho upraveno zatím pro

choromyslné. Chudým pak ze špitálu propuštným vykázáno

bylo denn po 8 kr. na výživu z jmní špitálu ujatého k fondu

svtskému pro zaopatení chudých. Témuž fondu pipadl také

statek špitálu náležející, Krc Horní s Hodkovickami a Heririky^

který teprve r. 1844. prodán byl Karlu Pulpánovi rytíi

z Feldšteina za 120.000 zl. stíbra. (D. Z. 1310, A. 22.) —
V stavení bývalého špitálu založen byl r. 1808. od hrabete

Františka z Kolovrat u kostela sv. Bartolomje, pro služby

Boží opt upraveného, nový mstský chudobinec.^ jemuž z fondu

svtského pro zaopatování chudých vykázáno bylo od státu

3127 zl. k opravám na stavení potebných a 10.000 zl. k za-
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ložení diichocla. Mimo to pispívala obec pražská ron 1200 zl.

k podporování tohoto ústavu, jenž r. 1809. ml aktivního

jmní 34.630 zl. a zaopatoval toho asu již 213 chudÝch.

Tento ústav, o jehož povznesení obec pražská stále se pi cí-

novala, rozšíen byl r. 1834. vtším dvoupatrovým stavením

a po r. 1860. odevzdán byl úpln do správy obce, kteráž jej

r. 1880.— 1885. rozsáhlými budovami opatila. K úelu tomu

i dosavadní kostel sv. Bartolomje byl zboen.

3. C hn d o b i n e c mstský s kaplí s v. Maí Mag-
daleny v Novém mst pražském ve tvrti s v.

Petrské. K zaízení tohoto chudobince koupili primátoi a

inspektoi chudinství všech tí mst pražských r. 1733. s cis.

povolením z dne 18. záí r. 1732. pozemek náležející obci

novomstské »na Tních Babákovských« eený s dvma
domky a zahrádkami za 2500 zl., pak sousední dm od mšana
Loreie za 300 zl. (Lib. contract. 37, fol. 292.) Y chudobinci tom

byla též domácí kaple sv. Maí Magdaleny.^ v níž denn mši

sv. sloužili Kapucíni z kláštera sv. Josefa. Jmní chudobince

vzrostlo pozdji tak, že stailo k ošetování 641 chudých lidí

a mimo to ješt 154 osoby byly podporovány. Za císae

Josefa II. ústav ten byl zrušen a chudobinec odstoupen c. k.

správ statk státních, od níž stavení jeho, totiž domy . p. 1225

a 1226 staré (1235 a 1236 nové) v ulici Barvíské, k ruce

c. k. svtského fondu nadaního byly pronajaty a r. 1802. za

za 11.220 zl. rýn. veejnou dražbou prodány Václavu Janu

Gottlasovi. (Lib. contract. 75, fol. 306.)

4. Špitál kížovnický novy s kaplí blahoslav-

Anežky v Novém mst pražském nedaleko nového domu

solního (n3nií Národní divadlo) a proti klášteru Uršulinek zalo-

žený. K zaízení tohoto špitálu koupil pevor Kížovník s er-

venou hvzdou Jií Ignác Pospíchal dne 6. ervence r. 1689.

od obce novomstské starou a tehdáž již zašlou láze »Písanou«

i Malovanou eenou, na jejímž míst budovu špitální s kaplí

blah. Anežky r. 1693. vystavl. Tomuto špitálu od Kížovník
vydržovanému, jehož správcem až do r. 1725. byl kížovník a

spisovatel eský Jan Bekovský, odkázal r. 1710. ^dam
Bernard Unruher z Chodova horního (Obor-Chodau) na 3 mše

týdn v kapli blah. Anežky a na opatení dvou starých vojín
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vysloužilých Y špitále 4000 zl., kterážto summa i s úroky 6^0
od 12. ervence r. 1715. zaplacena byla klášteru kížovnickérau

dne 24. listopadu r. 1721. (D. Z. 276, E. 10 & Q. 6.) Potom
r. 1716. odkázala témuž špitálu Anna Teresie Sapientia z Mayern,

roz. z Nicolai 3000 zl., aby se chudí téhož špitálu za ní mo-
dlili denn rženec. (D. Z. 278, K. 2.) R. 1784. i tento špitál

k rozkazu císae Josefa 11. byl zrušen, stavení však zstalo

majetkem Kížovník a prodáno r. 1840. k stavb nábeží od

velmistra Jakuba Beera, jenž summu trhovou za nj r. 1747.

vynaložil k zvýšení domu velmistrv o jedno patro. (Ekert,

Posvátná místa Prahy, II. 412.) Jistiny špitálu a kaple blah.

Anežky pipadly dílem k fondu náboženskému, dílem svtskému

fondu nadanímu pro zaopatování chudých.

5. Špitál kongregace vlaské sv. Karla Boro-
mejského v Menším mst pražském, který založili r. 1602.

Vlaši v Praze usedlí a vystavli pi nm v 1. 1613.—1617.

kostel sv. Karla Boromejského. Tento špitál koupil r. 1679. od

kláštera Dominikánu v Menším mst pražském vinice s domem
v Košíích za 1925 zl. rýn. (Yinohrad. knihy, lib. contr. 23,

fol. 419.) Potom daroval témuž špitálu Jan ryt. z Minetti statky

Jenikov Vtrný a Bi'ansov\ pak odkázal r. 1753. Jan Josef

Jeabin sv. pán z Beklersbachu, hejtman kraje áslavského,

statky Viklantice a Petrovsko\ konen mu odevzdány byly

r. 1778. statky Hoepnik a Loutkov^ jakož i jistiny francouzské

kongregace sv. Ludvíka, kteráž špitál a nalezenec svj r. 1777.

s vlaským špitálem spojila, jak pi špitále kongregace sv. Ludvíka

jest vyteno. Po zrušení vlaského špitala r. 1789. pipadlo

všecko jmní jeho c. k. svtskému fondu "nadanímu pro za-

opatování chudých a sirotku, totiž : a) Statky Viklantice a

Petrovsko (kr. áslav.), které r. 1789. od fondu koupil Jan

Josef Strecker za 18.997 zl. 15 kr. rýn. (D. Z. 688, H. 8.)

b) Statky Jenikov Vétrni a Bransov (kr. ásL), kteréž r. 1838.

prodány byly hrabti Karlu z Rummerskirchu za 187.100 zl.

st. (D. Z. 1249, K. 8.) c) Statky Hoepnik a Loutkov (kr. Tábor.)

bývalé kongregaci sv. Ludvíka náležející, kteréž koupil r. 1790.

Yáclav Bechyn ryt. z Lažan za 78.744 zl. 40 kr. rýn., od

téhož pak r. 1803. Jan Josef Erben za 220.000 zl. vid. ísl.

(D. Z. 765, J. 30; 852, H. 14.) d) Stavení špitální (. p.
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tovem a místem pustým prodáno bylo r. 1792. Františku Miil-

lerovi za 3000 zl. rýn. k ruce nadaního fondu pro zaopatení

chudých. (Lib. contract. 26, H. VS.) ej Dm spitáhi, sv. Líidvíka

Y Novem mst pražském (. p. 978

—

II. nové. 924 staré)

v osad sv. Jindicha prodán byl r. 1787. od pedstavených

vlaského špitálu Michalovi arch. Marsario za 2610 zl., z kteréž

summy svtskému fondu nadanímu pro zaopatovací ústavy

900 zl. pipadlo. (Lib. contract. 63, fol. 237. p. v. — Lib.

obligát 42, fol. 53.) Mimo statky vytené pipadly svtskému

fondu pro zaopatení chudých a sirotk též jistiny bývalého

ústavu francouzského sv. Ludvíka v summ 54.986 zl. 59 kr.,

pak jistifiy špitálu vlaskému náležející v summ 29.000 zl.

rýn., z nichž uloženo bylo 10.000 zl. fundace od Fitznera

z Fitzburgu na panství Sadové a 19.000 zl. na panstvích

Waldšteinských. (D. Z. 735, C. 21 a 30; 806, F. 25 a

881, M. 19.)

6. S p i tá 1 k o n gr e g a c e f r a n co u z s k é s v. Lu d v í k a

v Praze obdržel r. 1623. darem od Ferdinanda II. k boho-

služb v rodném jazyku svém bývalý kostelík sv. Jana Ktitele,

též kaplí Jana Husi zvaný za domem , p. 378-III. stojící), jenž

od téhož bratrstva byl pestavn i znova vysvcen ke cti sv.

Ludvíka krále. Avšak již r. 1628. pesthovalo se odtud dotené

bratrstvo ke kostelu sv. Linharta, který mu císa daroval, na

Staré msto, a kostelík sv. Ludvíka postoupen byl Karmelitánm

u Panny Marie Vítzné, kteí jej r. 1654. k rozšíení zahrady

klášterní zboili. Špitál a nalezenec^ který kongregace sv. Ludvika

v dom k tomu úelu darovaném (. p. 978-11.) v osad sv.

Jindicha r. 1633. zídila, spojen byl r. 1777. se špitálem

vlaským sv. Karla Boromejského v Menším mst pražském

tak, že tomuto r. 1778. odevzdány byly též statky Hoepnik a

Loutkov (kr. Tábor.), které francouzská kongregace sv. Ludvíka

r. 1757. od hrabte Josefa z Martinic zn 68 311 zl. 6 kr. rýn.

pro špitál koupila, jakož i jistiny této kongregace na statcích

zemských uložené, v jedné summ 54.986 zl. 59 kr. obnáše-

jící. (D. Z. 730, F. 13 a O. 1.) Toto jmní veškeré pipadlo

po zrušení špitala vlaského a bratrstva francouzského svt-

skému fondu nadanímu pro zaopatování chudých a sirotku.

(Viz vlaský špitál.)
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7. M š an s k v s p i t ti I v M e n š í m 111 s t pražském,
pi kostele sv, Jana Ktitele ii Vltavy na tjezd na rohu

ulice Kíní a Yšehrdovy ležící, peložen byl k tomuto kostelu

r. 1620. od zrušeného kostelíka Jana Husi (pedešle kostela

sv. Jana Ktitele pod Petínem blíže nynjšího chrámu Panny

Marie Vítzné se nacházejícího). R. 1661. pestavn byl dm
špitální (. p. 440) slohem renaissanním. Pi tomto špitále založil

r. 1711. Jan Kašpar z Ickling^ nejvyšší správce pošty v krá-

lovství eském, ve zvláštním dom za 1000 zl. rýn. koupeném

nadání pro 12 schudlých mšanských kramá s jistinou

21.000 zl. rýn., na statcích Františka Václava hrabte z Traut-

mannsdorfu uloženou. (D. Z. 469, G. 3. & 275, P. 15.) —
Mimo to založeno bylo pi témž špitále r. 1738. od Henricha

Koppo, cis. rytmistra kyrysnického pluku a mšana novo-

mstského, nadání s jistinou 27.000 zl. rýn. pro zaopatení

18 vojín ve válce poranných a zmrzaelých, aneb kdyby

jich nebylo, pro 18 schudlých mšan pražských. Tato fundace

však penesena byla cis. resolucí z dne 2. ervna r. 1751. do

cis. kr. invalidovny pražské. (D. Z. 473, J. 22; 802, A. 18.)

Špitál pak r. 1784. byl zrušen i s kostelem sv. Jana Ktitele,,

a jmní jeho na jistinách 5925 zl. rýn. obnášející jakož i na-

dání Icklingovo 21.000 zl. rýu. pipadlo fondu svtskému pro

ústavy chudé. (D. Z. 735, D. 11; 881, M. 19.) Budova špi-

tální (. p. 440 s kostelem, vží a zahradou) prodána by] a též

k ruce fondu svtského pro zaopatování chudých r. 1787. od

obce pražské, jakožto patrona veejnou dražbou za 4700 zl.

rýn. Františku Vogelovi s tou podmínkou, aby hbitov, v nádvoí

špitálu až do r. 1784. se nacházející, k rozšíení ulice postoupil

a ze na své útraty odstranil. R. 1789. dotená budova od-

hadnuta byla za 10 700 zl. (Lib. contract. 24, M. 11 & 25,

A. 5.)

8. Š p i t á 1 s v. A 1 ž b t y pi kláštee strahovském v Praze

r. 1622. založen a vystavn byl s kaplí sv. Alžbty od opata

Kašpara z Questenberga pro 12 starc a 4 staeny chudé

v místech nynjší brány strahovské nákladem 16.101 zl. a opa-

ten nadáním 28.000 zl., k emuž zvlášt bratí opatovi, Ger-

hard, Heman a Jan z Questenberga 26.000 zl. vnovali. Tento

špitál shoen byl r. 1664., když nynjší brána Strahovská byla
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zakládána, a peložen do nového špitálu na Pohoelci, který

opat strahovský Vincenc Frank r. 1.668. s kaplí sv. Alžbty
vystavl, k emuž od eráru 6000 zl. náhradou za špitál zboený
obdržel. R. 1787. špitál i s kaplí vedle cis. resoluce z dne

18. dubna byl zrušen a pro farní školy postoupen. Yeškej-é

jeho jmní pak dle dekretu král. kommisse svtských nadání

z dne 6. dubna 1792. odevzdáno bylo svtskému fondu na-

danímu. K tomuto jmní náležely jistiny úhrnem 30.870 zl.

rýn., totiž: 4500 zl. r. 1728. na statku tchlovickém ; 3000 zl.

r. 1741. na panství Kácov; 10.000 zl. r. 1721. na panství

Zeli a Plané; 1000 zl. r. 1734. na panství bilinském ; 1500 zl.

r. 1742. u hrab. Jos. Schaffgotsche ; 1500 zl. r. 1771. na panství

bilinském; 4000 zl. r. 1773. na panství blehradském ; 2500 zl.

r. 1765. na panství Wartenberku ; 870 zl. r. 1733. na Male

ernoci; 2000 zl. r. 1761. na panství kneckém. (D. Z. 735,

D. 26.) Avšak r. 1808. navráceno bylo klášteru strahovskému

vytené jmní špitálu a zízen z nho nový ústav pro 22 chudých.

9. Špitál pro nemocné a chudé duchovní
s kaplí sv. Antonína a sv. Alžbty na Hradanech blíže

kostela sv. Jana Nepomuckého, založen byl r. 1370. od arci-

biskupa Jana Oka z Vlašimi, zanikl však ve válkách husitských.

Císa Ferdinand I. špitál i s kaplí znova pozdvihl a pro 18

chudých muž i žen a pro 12 služebníku chrámu svatého Víta

nadal tak, že po nm sloul špitáleín císaským, ale r. 1787.

k rozkazu císae Josefa II. opt byl zrušen a odevzdán i s kaplí

k vojenským potebám zárove s budovou zrušeného kláštera

Uršulinek. Jmní jeho pipadlo svtskému fondu nadanímu pro

všeobecný ústav chudých.

10. Špitál pro chudé pi fae sv. Tomáše
v Menším mst pražském, jehož ti fundaní jistiny úhrnem

1875 zl. rýn. pipadly r. 1792. svtskému fondu nadanímu

pro všeobecný ústav chudých. Témuž fondu odevzdána byla též

fundace Kahabekova 600 zl. rýn. (D. Z. 735, C, 28
)

Mimojmní špitál;vytených odevzdány bj^ly r. 1791. iiadac-

nimu fondu svtskému dle nejvyšš. naízení (dvo. dekret. 18.

záí 1788.) též jistiny nkterých svtských nadánipro chudé v jedné

summ 141.954 zl. 42 kr., z nichž pikázáno bylo: 1. Ústavu

pro zaopatováni chudých vbec 129.485 zl. 38 kr., totiž : a)
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Jistiny 95.000 zl. nadání od Františka Antonína hrabte Sporka

založeného, z nhož ustanoveno bylo pro vykoupení kesan
v Turecku zajatých 66.666 zl. 40 kr., pro zapravení dluhv
uvznných dlužník 20.000 zl. a pro chudobinec staromstský

8333 zl. 20 kr. (D. Z. 472, F. 17; 575, C. 1; 735, D. 8 &
F. 10.) — b) Jistina 3000 zl. rýn. nadání od Yithy založeného

na panství Svijanech uložená. (D. Z. 575, C. 23.) — c) Jistina

7500 zl. rýn. nadání od hrabte Šlika r. 1695. založeného.

(D. Z. 735, D. 12.) — d) Jistina 4000 zl. nadání založeného

od Strolze pro vykoupení kesan zajatých. (D. Z. 735, D. 21.)

— e) Jistiny 6811 zl. rýn., z nichž náleželo 800 zl. k nadání

Talmberga, 2644 zl. k nadání Ploského, 1267 zl. k nadání Pí-

seckého a 2100 zl. k nadání Vratislava. (D. Z. 735, D. 20,

22— 24.) — f) Jistiny 3174 zl. 38 kr. náležité k rozdílným

nadáním pro chudé pi chrámu sv. Yíta na hrad pražském.

(D. Z. 735, E. 3—11.) — g) Jistiny 10.000 zl. rýn., z nichž

náleželo k fundacím Kanevala 150 zl., Ringera 1350 zl.,

Schwarzenfelda 500 zl., Neschwitze 2850 zL, Michny 4000 zl.,

Molitora 1000 zl. a Brandla 150 zl. (D. Z. 735, C. 21—27.) —
2. Ústavu pro ošetování nemocných pipadlo 12.469 zl. 4 kr.

jistin, z nichž náleželo 1000 zl. k fundaci Hibla, 7000 zl.

k fundacím Berky a 4469 zl. 4 kr. k jiným nadáním. (735^

C. 21—27 & F. 17.)

Veškero jniéní Z7'useníin spitálv a nkterých nadáni pro

chudé v Praze^ svtskému fondu nadanímu pipadlé^ vynesla

úhrnem 759.631 zl. 57 kr. ; do této summy však pojaty nejsou

statky Hrdloezy a dvr špitálský ve Vysoanech za 13.993 zl.

odhadnuté a dotenému fondu zstavené, které r. 1868. na-

danímu fondu obce pražské pro zaopatování chudých jsou

pivtleny.

Jmní vytené vynaloženo bylo k zaízení vtších ústavv

opatovacích a dobroinných. Tak k rozkazu císae Josefa 11.

zizen byl v Praze r. 1784. všeobecný ústav pro chudé, z jehož

dchod r. 1808. založen byl opt mstský chudobinec u sv.

Bartolomje, pak 150 nadání pro schudlé mšany z dchodu

obronického, k nmuž náleží dvr ve Vysoanech a na jistinách

350.000 zl. — R. 1789. zízen byl porodní ústav na Vtrov
u sv. Apollináe v bývalém dom kajícím (Exercitienhaus).
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koUeji jesuitské u sv. Klimenta náležejícím. Tento vlstav r. 1861.

pešel ze správy státní ve správu zemskou, která pro nj
v tÝchže místech vystavla po r. 1867. novou budovu veliko-

lepou. — Roku 1789. zaízen byl chorobinec na Karlové v bu-

dov bývalého kláštera Augustián, která k tomu úelu i s ko-

stelem a zahradami od fondu náboženského byla postoupena.

Tento ústav pro ošetování chorobných a nevyhojitelných osob

chudých odevzdán byl dle dekretu c. k. místodržitelství z dne

26. ervence r. 1862. i s fondem svým (na -40.000 zl.) a s ko-

steleui do správy obce pražské. (D. Z. XIX. fol. 215. & Koat.

1160, K. 17. — Kniha práva karlovského lY. fol. 17.) —
R. 1790. zízen byl ústav pro choro7nyslné (blázinec) o stavení

zrušeného špitáhi mstského u sv. Bartolomje ; r. 1822. však

postoupen byl bývalý klášter Augustián u sv. Kateiny k za-

ízení filiálky blázince, která již r. 1823. promnna byla

v samostatný ústav (nynjší blázinec zemský v Kateinkách

c, p. ^68.)^ jehož fondu vedle cis. resoluce ze dne 14. ledna

1823. dotené stavení i s kostelem sv. Kateiny od fondu ná-

boženského za 37.373 zl. 20 kr. bylo postoupeno. (D. Z. 1104.

A. 30. & 1245, L. 13.) Tento ústav ze správy státní do správy

zemské odevzdaný rozšíen byl r. 1858. filiálkou v bývalém

kláštee servitském v Slupech, který i s kostelem téhož roku

od fondu náboženského eskému fondu zemskému za 50.000 zl.

stíbra byl prodán. — R. 1790. zízena byla c. k. všeobecná

nemocnice v bývalém novomstském ústavu šlechtien u sv.

Andlu, který r. 1787. na Staré msto do bývalého semináe

praemonstrátského u sv. Norberta v Trubní ulici byl peložen.

(Viz pi semináích zrušených.)

II. Na Morav a v Slezsku podobným spiísobem zrušeny

byly ošetovací a dobroinné ústavy soukromé, k nimž mimo

jiné náležel v Opav sirotcÍ7iec u sv. Michala, který r. 1707.

založen byl od vdovy Justiny Thomasové s jistinou 10.000 zl.

pro 16 sirotku obojího pohlaví. Tento sirotinec, jehož nadání

r. 1728. Antonín Kurz, rada knížete z Liechtenšteina, rozmnožil

3 kusy rolí, dvorcem, domkem, stodolou, sadem a prádelnou

ješt pro 4 sirotky, byl pod správou dkana a ml r. 1771.

na jistinách 25.008 zl. 31 kr„ které po zrušení jeho r. 1787.

i s domem za 1560 zl. prodanvm odevzdány byly všeobecnému
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fondu pro chudé v Brn zízenému. (WolnV', Top. I. 4. 191.) —
Taktéž zízena byla r. 1785. c. k. nemocnice v Starém Brné

v budov zrušeného kláštera Dominikánek u sv. Anny a téhož

roku upraveno v Olomouci stavení zrušeného kláštera Minoritíi

i s kostelem pro c. k. nemocnici, (Woln<, Máhren II. 1. 68. —
Topogr I. 1. 208.)

C. Bratrstva náboženská v echách.

K tmto bratrstvm náležela

:

1. Kongregace bratí poustevník blahosla-

veného Ivana. Toto bratrstvo eských poustevník y>Ivanitfi«

zvaných pod ochranou blahosl. Ivana založil r. 1725. Dominik

Antonín Stey, btvalý mšan a uitel v Jablonném. Pravidla

bratrstva od Steye z rozliných eholí sepsaná schválil r. 1732.

arcibiskup pražský Daniel Josef Mayer, jenž Ivanitm udlil

též právo nositi šat eholní. Bratrstvu poustevník Ivanit ná-

ležel v Praze dm s kaplí sv. Jana Zlatoústého, stojící na

míst nkdejšího kostela sv. Jana na Bojišti, který Ivanitm

daroval Josef Ludvík hrab Hrzan, aby poustevníci do Prah}^

picházející nemusili pebývati v hospodách. Po zrušení bratrstva

poustevník pipadl dm dotený c. k. svtskému fondu na-

danímu pro zaopatováni chudých. Poustevník Ivanit bylo

pi zrušení jejich bratrstva 83, z nichž 17 požívalo nadání

z jistin 9448 zl. 40 kr. obnášejících a z roních píjm 150 zl.,

kteréžto summy pipadly fondu náboženskému. Ostatních 66 pou-

stevník nemlo žádných píjm stálých, takže byli poukázáni

bu na deputát od vrchností a obcí jim poskytovaný nebo na

almužnu aneb na výdlek prací runích.

Poustevníci nadace mající byli : Poustevník na Vyšehrade

pi kapli Mariánské na hradbách, vydržován z jistiny zádušní

2180 zl. ; — poustevník pi kapli sv. Rodiny blíže Nuslí dostával

ron 4 zl. dle fundace od Karla Leopolda Bexta r. 1771. za-

ložené, která po zrušení této poustevn}^ pipadla chudým (Vinohr.

knihy pozem. lib. contr. 35, fol. 96.) : — poustevník u msta Be-

rouna na vrchu Kalvárii pi kapli Matky Boží, jenž dostával

ron 40 zl. (D. Z. 475, J. 22.) z fundace r. 1759. od vdovy

Marie Josefy Fellnerové z Feldeka jistinou 1000 zl. založené
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a nco deputátu od msta Berouna; — poustevník na panství

vlcickém (kr. Bydžov.) v lese valdovském, vydržován z jistiny

nadaní 450 zL; — poustevník na panství mimoském (kr. Boiesl.)

ve Wildthalu, jenž ml ron 16 zl. a nco deputátu; — pou-

stevník na panství zákupském na vrchu Kalvárii u Cviková vy-

držován byl z jistiny nadaní 367 zl. ; — poustevník na panství

litomyslském v Opatové žil z jistiny nadaní 1300 zl.; — v mst
Peloui na sv. poli z jistiny nadaní 200 zl. a špitální porce; —
na panství lukavickém v Chlumanech (kr. Plze.) vydržován

z fundace r. 1767. od Karla hrabte z Morzin založené jistinou

nadaní 1641 zl. 40 kr. a deputátem (D. Z. 476, E. 9.); —
na statku Teplicích dolejších (kr. Hrad.) dva poustevníci, mající

nadaci roních 100 zl. od Jana Maximiliána z Peitersbergii,

založenou; — v mst Chabaovicích (kr. Litom.) pi kapli sv. Jana

vydržován z jistiny 260 zl. a užitku nkterfch polí ; — v eské

Lípé pi kapli Nejsv. Trojice z jistiny 300 zl. ; — pi mst
Kamenici eské (kr. Litom.) na Kahlenbergu z jistiny 300 zl.: —
na panství polickém v Polici (Pali, kr. Litom.) vyd]'žován nadací

roních 15 zl. z dchod a 15 zl. z pokladnice zádusní; —
v Rokycanech z jistin}^ 500 zl.; — -^Lounech u 14 pomocníku

z jistiny 150 zl. ; — na vrchu Kemesníku (u Pelhimova,

kr. Tábor.) pi kostele Nejsv. Trojice vydržován poustevník

z jistin}' 800 zl.

Poustevníci bez nadání byli : U Václava Tmy (Pražský

úad Vinohrady), živil se almužnou ; ve Volsanech pi kostele

sv. Kíže*) na sv. poli novomstském, r. 1787. zrušeném, placen

byl poustevník za službu kostelnickou od obce JSTového msta
pražského; v Chuchlech Malých na panství zbraslavském, živil

se almužnou ; v Hostinfiém na Katharinaberku, ml od vrchnosti

z milosti deputát eládky; v Jiíne^ živil se prací; na panství

lom7iickéin (kr. Ji.) na hoe Tábor, dostával od vrchnosti

almužnu ; na panství podbradském na Woškovrchu (Oskobrhy)

;

v Budjovicích žili ti poustevníci almužnou; na panství Nových

Hradech v Sobénové (kr. Budj.), živil se almužnou a v Hojné

Vodé (Heilbrunn) ml od vrchnosti deputát; v Krumlove^ na

*) Kostel sv. Kíže u Yolšan. vedle hbitova židovského podnes

stojící, byl od r. 1787. až do svého zrušení r. 184;2. kostelem farním pod

patronátem obce pražské.
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vrchu Kalvárii, vydržován od obce; v Teboni^ živil se prací;

v Mlníku dva poustevníci, vydržováni od obce; v Navarové
(kr. BolesL), vydržován od obce ; na panství zákupskéni na vrchu

Kamenickém (Kamnitzberg), vydržován od vrchností; v Kuích
Vodách (kr. Bol.) pi kapli sv. Jana dva poustevníci vydržováni

z milosti od vrchnosti; v Semilech (kr. Bol.) živil se almužnou;

ve Vysokém Mýte (kr. Chrud.) pi kostele sv. Mikuláše, pod-

porován z dchodu mstských ; na panství hema?iovo-inésíeckém

(kr. Chrud.) nade vsí Podolí, živil se almužnou; na panství

landskronském tyi poustevníci, živili se prací; v mst Chebu

pi kapli sv. Kíže, vydržován od vrchnosti; na panství kin-

sperském (kr. Loket.) pi kapli 14 pomocník, živil se pedením
;

v Lukách (kr. Loket.), živil se prací; na panství chude^iickém

(kr. Klát.) pi sv. Wolfgangu na vrchu, ml od vrchnosti de-

putát; u msta Klatov^ ml plat kostelníka; na panství týneckém

(kr. Klatov.) pi kostele sv. Jana Nep. na vrchu, vydržován

z milosti od vrchnosti ; u Hradce Králové na vršku sv. Janském,

živil se prací; v Králíkách (kr. Hradec.) vydržován z milosti

od vrchnosti ; v Janských Lázních (kr. Hradec), vydržován od

špitálu; na panství náchodském (kr. Hrad.) ve Svatohovicích

ml od vrchnosti deputát ; na panství novomstském (kr. Hrad.)

v lese »Rezek« eeném (u Blažkova), dostával z pokladnice

zádušní ron 13 zl. ; na panství posteinskéni (kr. Hrad.) na

zámeckém vrchu, ml od vrchnosti ron 50 zl. ; v Zamberku

(kr. Hrad.), ml od vrchnosti deputát ; na panství trutnovském

(kr. Hrad.) v Johannesbergu, dostával porci špitálskou ; v Stár-

kové (kr. Hrad.), živil se prací a almužnou; na panství pírk-

steinském v Sloup (kr. Litom.) vydržován z milosti od vrchnosti

;

na panství libceveském v Kisutech od obce vydržován za v}^-

uování mládeže; v Jaegersdorfu (kr. Litom. panství Libchova

Horní), dva poustevníci mli od vrchnosti deputát; v Morgen-

dorfu (kr. Litom. panství pali.), živil se knihastvím; v Roz-

bélesích (kr. Litom. panst. dín.), ml od vrchnosti deputát;

na panství chotésovském (kr. Plz.) na vrchu Strabina, vydržován

od vrchnosti; u sv. Apolonie (dom. Dvorce Velké), živil se

almužnou; z/ sv. Anny (dom. Planá), živil se almužnou; na panství

radnickém (kr. Plz.) na hoe Kalvárii, ml od vrchnosti deputát;

u Einsiedel (dom. Teplá) vydržován od vrchnosti; v mst iV^-

Bílek : Statky a jmní. 27
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tolicích (kr. Pracliiii.), vydržován od obce; v mst Pisku dva

poustevníci vydržováni od obce; v Radomysli (dom. Strakonice)

vydržován od vrchnosti; v Néhosovicích (doni. Voly.) živil se

almužnou; v mst Budyni (kr. Eakovn.) pi kostele P. Marie

Snžné na hbitov, dostával nco z mstského špitálu; v Kou-

nove (kr. Rakovn.), dostával almužnu od vrchnosti; v Rakovníku^

ml od obce deputát; ve VelvarecJi a v Olesné (kr. Rakovn.),

živili se almužnou ; v Cousi (kr. Žat.), živil se almužnou ; na

panství krásnodvorském (kr. Zat.) pi kostele sv. Václava, ml
od vrchnosti deputát; poustevník v Devili (kr. Žat, dom.

Citolib.) vydržován od vrchnosti a poustevník na panství be-

chyhském (kr. Táb.) dostával od vrchnosti almužny.

2. Bratrstva nebo spolky osob svtských pi
kostelech a kaplích zízená ke konání zvláštních pobož-

ností a dobrých skutku. Jmní jejich pipadlo fondu bratrskému,

statky pak odevzdány byly r. 1790 administrací statk, státních

a pozdji k ruce fondu bratrského prodány. (D. Z. 735, K. 25.

— Arch. míst. 1-15 -71.) Jenom jmní bratrstva Teixiári (3. ádu)

dle dekretu dvorního 28. záí 1782. ujato bylo k ruce fondu

náboženského. Z mnohých bratrstev vytkneme jenom ta, která

mla jmní deskami zemskými pojištné, v jedné summ
169.337 zl. 20 kr. rýn. vynášející, totiž: 50.662 zl. 25 kr. za

statky a na jistinách 118.674 zl. 55 kr., z nichž pipadlo fondu

náboženskému 32.071 zl. 48 kr.

K tmto bratrstvm náležela

:

V Menším mst pražském: » Bratrstvo Boziho

Téla« 21 sv. Tomáše s jistinou 6000 zl. na panství Jindichv

Hradec hrabti ernínovi r. 1731. pjenou. (D. Z. 352, C. 5.)

— Bratrstvo f>sv, Sebesíiánaii ii sv, Tomáše mlo na jistinácli

6000 zl., z nichž bylo uloženo r. 1734. na statku Lišné 400 zl.,

u kláštera sv. Tomáše 1100 zl., u hrabnky Markéty Slikové

500 zl., r. 1763. na statku Ronov Xovém 3000 zl, r. 1767.

na statku Dražickém 500 zl. a r. 1773. na statku Citolibském

500 zl. rýn. (D. Z. 574, E. 30; 431, E. 11; 524, K. 5: 528,

L. 22; 530, H. 15.) — Bratrstvo ^^ Smrtelný cJl úzkostí Kri-

siových<í, pi kostele sv. Mikuláše r. 1678. zízené, mlo fun-

daci 28.300 zl. rýn., od král. kommisse fundacní r. 1777. na

statky hrabte Harraclia pjenou, která po zrušení bratrstva
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r. 1785. k rukoum fondu náboženského byla odvedena. (D. Z.

537, G. 28; 829, B. 10; 830, E. 7; 831^ C. 6; 777, J. 14 a

785, H. 23.) — Bratrstvo »sv. Barbory <(- pi témž kostele

mlo jistinu 1700 zl. — Bratrstvo ^^ Božské P7'ozetelnosti«

pi kostele Panny Marie u kláštera Kajetán r. 1786. bylo

rozpuštno. — Bratrstvo (congregacé) Francouz it sv. Ludvika

v Starém mst pražském, potom pi špitále vlaském, mlo
jistin 26.000 zl. rýn., z nichž uloženo bylo r. 1711. na panství

Šternberské 6000 zl., r. 1730. na statky hrabte Františka

Josefa ernína Kbely a Cvrovice 9000 zl. a r. 1725. na

statek Slavíkov 11.000 zl. rýn. (D. Z. 349, E. 27; 351, B. 24

a 27.) — Bratrstvo » Navštíveni Panny Ma7'ie«. u sv. Jana

pod Kopekem mlo jistinu 1260 zl. rýn. u knížete Josefa

z Lowenšteina. (D. Z. 239, A. 3; 529, K. 5.) - Nmecké
Bratrstvo Mariánské pi kostele Johannitft mlo v témž

chrám oltá Panny Marie ustaviné pomoci. — Bratrstvo sv.

Anny pi kostele kláštera dominikánského u sv. Maí Magda-

leny založila r. 1688. Johanna Maria z Obern, roz. hrabnka

z Zeil, jistinou 1500 zl. rýn. dotenému klášteru postoupenou.

{D. Z. 469, H. 6.) Pi témž kostele bylo též bratrstvo -pysv.

ržence « a >'>sv. Maí Magdaleny «. — Bratrstvo »sv. Vavince

«

pi kostele sv. Vavince na Petín mlo jistinu 300 zl. na

na statcích kláštera u sv. Jií na hrad pražském. (Arch.

míst. 7./21.)

Y Starém mst pražském: Bratrstvo »Zvstováni

Panny Marie « pi kapli zrcadlové v Klementinum s jistinou

150 zl. rýn. od Jana Rudolfa hrabte Sporka r. 1758. odká-

:zanou. (D. Z. 376, J. 2.) — Bratrstvo »Dušicek<^ pi kostele sv.

Ducha mlo jistinu 200 zl. na statcích kláštera u sv. Jií na

hrad pražském. (Arch. míst. 7. 21.) — Bratrstvo^ sv. Aýolliny<.<

pi kostele sv. Kíže u kláštera Cyr'iak^ jemuž r. 1753. Antonín

František Ering 500 zl. rýn. na mše odkázal. — Bratrstvo •>> Srdce

Ježíšem pi kláštee sv. Anežky mlo na hotovosti 67 zl. 55 kr.

(Arch. míst. 126/48.) — Bratrstvo >yRžence <.< pi kostele sv.

Jiljí u kláštera dominikánského s jistinou 1400 zl. rýn., již

ml dotený klášter r. 1786. složiti k fondu bratrskému. (D.

Z. 574, F. 15.) Mimo to pipadly stkvosty a náadí téhož bra-

trstva za 1500 zl. odhadnuté jakož i nkteré fundace úhrnem

27*
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1775 zl. fondu náboženskému. (Arch. míst. 145 61.) — Arci-

brati'stvo »sv. skapiilíe Matky Bozi karinelské a bratrstvo

»sv. Josefa« pi kostele sv. Havla u kláštera Karmelitán. —
Arcibratrstvo >-> Bolestné Panny Marie « pi kostele sv. Michala

kláštera Servit mlo r. 1786. jistinu 200 zl. ryn. (D. Z. 574,

F. 2.) - Bratrstvo »sv. Michala<< (Andla Strážce) pi kostele

kláštera Paulán r. 1637. založené s jistinou 1100 zl. rýn. na

statek Chodovu Planou r. 1785. do desk vloženou. (D. Z. 574,

E. 25.) Pi témž kostele bylo ješt bratrstvo >^Nejsv. Ti'ojice«

sv. Filipa Xerejského, r. 1691. založené.

Y Xovém mst pražském: Bratrstvo t> Marie Po~

7Hoc?ié«~ pi kostele Panny Marie Sne.Z7ié mlo r. 1733. jistinu

1000 zl. rýn. na statku Pravonín. (D. Z. 432, H. 19.) —
Bratrstva f>l/j. sv. Ponioc7iiku<(. a »sv. Opásku<< v kostele sv.

Kateiny kláštera Augustiánu. — Arcibratrstvo »sv. Skaýulie«

pod ochranou Xejsv. Trojice k vykupování zajatých kesanu
z Turecka pi kostele kláštera Trinitár. — Bratrstvo »sv. An7iy«

pi kláštee Augustiánu u sv. Yáclava s jistinou 1100 zl. rýn.,

která r. 1785. pipadla fondu bratrskému. (D. Z. 574, F. 18.)

— Bratrstvo (ko7igregace eská) »Zvéstová7ii Pa7i7iy Marie <í~.^

které r. 1641. poádek ezník novomstských si zídil ve své

kapli sv. Lazara. — Bratrstvo -í) Srdce Pa7i7iy Ma7'ie« pi

kláštee na Karlov mlo jistinu 100 zl. za klášterem Augu-

stiánu (Arch. místodrž. 145/20) a jistinu 500 zl. rýn. na

statku Labuti. (D. Z. 598, A. 1. 574, E. 10.) — Brat7'stvo

-j>sv. Jana lSlepo77iuckého<< na Skalce s jistinami 1300 zl. rýn.^

z nichž mu 1000 zl. Marie Anna Františka velkovévodkyné

toskánská odkázala. (D. Z. 530, D. 16: 668, B. 3.) — B7'atrsoo

>^j7néna Pa7i7iy Ma7'ie« pi kláštee Alžbtinek s jistinou

500 zl. rýn., kterou dotený klášter r. 1786. ml složiti. (D.

Z. 574, F. 13.) — Arcibratrstvo »Sed7/iibolesti Pa7my Marie«

z erným Škapulíem, vlastn tetí ád Servit pi jejich kostele

v Slupech.

V Be7iesové (kr. Táb.) bratrstvo »sv. Ržence « mlo
jistinu 2500 zl. rýn. na panství Svijanech r. 1787. do desk

zemských vloženou (D. Z. 574, J. 4.) ;

v Blat7ié bratrstvo »sv. E,užence«, r. 1728. založené od

Josefa hrabte ze Sereni s jistinou 700 zl. (D. Z. 335, X. 3;

470, N. 23.)
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v Bohumélicích bratrstvo »sv. Barbory « s jistinou 520 zl.

rýn. na dvorci Tesov horním vzící a r. 1787. do desk zem.

vloženou (D. Z. 574, H. 30.);

v Broumove bratrstvo latinské mlo jistinu 400 zl. rfn.

klášteru broumovskému r. 1777. pjenou (D. Z. 537, M. 13;

752, H. 10.)

;

v Budjovicích bratrstvo »Terciár« (3. ádu) pi klá-

štee Kapucín s jistinou od Antonína Honiga odkázanou

750 zl., z jichž úrok po zrušení kláštera obráceno bylo pro

ústav chudfch 21 zl. a za mše fundaní 9 zl. (Arch.

místodrž. 145/144.);

v Budislavi (kr. Táb.) bratrstvo »sv. Ržence « s jistinou

850 zl. rýn. na statku Budislavi a Záluží r. 1786. do desk vlo-

ženou (D. Z. 574, H. 19.);

v Bystici Nové bratrstvo »sv. Ržence « mlo jistinu

500 zl. rýn. na panství bystikám r. 1777. pojištnou (D. Z. 574,

G. 22.);

v Hi-adci Králové bratrstvo »Božího Tla« pi kostele

sv. Ducha s jistinou 1000 zl. rýn., od kanovníka Eliáše Vy-

skoila r. 1739. odkázanou (D. Z. 447, J. 11.);

v Chebu bratrstvo »Ržence«, jehož jistina 700 zl. rýn.

od tamjšího kláštera Dominikán r. 1786. fondu byla zapla-

cena (D. Z. 574, R 12.);

v Chýších bratrstvo »sv. Škapulíe« pi kláštee Karme-

litán nemlo žádného jmní (Arch. místodrž. 145/57.);

v Jablonnéni bratrstvo »Ržence« s jistinou 600 zl. rýn.

(D. Z. 239, A. 4.);

v Jiín bratrstvo » Smrtelných Úzkostí « pi jesuitském

kostele sv. Ignáce s jistinou 250 zl. (Arch. místodrž. F. II. 87.);

v Jáehymové bratrstvo »sv. Trojice « mlo jistinu 400 zl.

rýn. u Karla Perglera r. 1776. uloženou (D. Z. 537, G. 1

;

575, B. 10.);

v Kadani bratrstvo Ržencové mlo statky Lužice (kr.

Žat), Hivinov (Makowitz, kr. Cheb.) a Pokutice (Pokatitz, kr.

Žat), které pipadly fondu bratrskému a za 31.500 zl. rýn.

odhadnuté prodány byly r. 1787. hrabti Františkovi z Auers-

pergu. (D. Z. 735, K. 24). Statky tyto (zejména Lužice) byly
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Šosovní a náležely k právomocnosti msta Kadan a proto

r. 1822. z desk zemských jsou vymazány (D. Z. 10-44, E. 21.);

v Kalichu bratrstvo »sv. Skapulíe«, jehož jistiny 664 zl.

32 kr. na panství rychnovském uložené r 1786. fondu byly

odevzdány (D. Z. 574, G. 21 a H. 28.)

;

zf Lttni bratrstvo sv. Jana Xepomuckého pi kostele sv.

Petra a Pavla založeno bylo r. 1735. od vdovy Marie Susanny

hrabnky Vratislavové z Mitrovic s jistinou 250 zl. r<'n. (D. Z.

471, H. 22.);

v LitouieicícÍL bratrstvo »Eužence« mlo jistinu 660 zl.

rýn., která r. 1786. od tamjšílio kláštera dominikánského fondu

byla vyplacena (D. Z. 574, G. 2 & 7.):

v Litomyšli bratrstvo Mariánské, jehož jistinu 1000 zL

rýn. rektor tamjší kolleje piaristské r. 1786. fondu složil

(i). Z. 574, R 14 & G. 19; 602, K. 21.);

v ManéiÍ7ié bratrstvo sv. Barbory mlo jistinu 400 zl.

rýn. u hrabte Prokopa Lažanského (D. Z. 532, E. 7.)

;

v Merklíne (kr. Plze.) bratrstvo sv. Jana lN'ep. s jistinou

100 zl. rýn. u Karla hrabte z Morzin r. 1770. uloženou (D. Z.

528, C. 4.);

v Mosíu (Brlix) bratrstvo Božího Tla, jehož statek Sla~

tinice (Deutsch-Zlatnik, kr. Zatec.) k ruce fondu bratrského dle

dvo. dekretu z dne 18. listopadu r. 1789. od král. esk. gu-

bernia prodán byl Alexandru Nagy-de Galantha za 19.162 zl*

25 kr. (D. Z. 758, K. 7.) Mimo to pipadly témuž fondu jistiny

bratrstva 2500 zl. rýn. (D. Z. 527, X. 4 a 5.)

:

v Myškovicích (kr. Táb.) bratrstvo Vzývání Xejsv. Trojice

založeno r. 1736. s jistinou 150 zl. rýn. od Marie Anny hra-

bnky Vratislavové z Mitrovic roz. Kinské (D. Z. 471, K. 14.);

v NovýcJi Dvorecli (u Kutné Hory) bratrstvo »Ržence

«

pi tamjším kláštee dominikánském mlo jistinu 1250 zL

s úroky až do r. 1783. zadržalými 531 zl. rýn. za konventem

kláštera Dominikánv u sv. Máí Magdaleny v Menším mst
pražském, kteráž r. 1783. na vinicích a polích téhož kláštera

byla pojištna (Vinohrad, knihy, Lib. condict. 8, fol. 212. p. v.)

;

v Nymburku bratrstvo Matky Boží Ržencové pi ta-

^ mjším kláštee dominikánském mlo jistinu 400 zl. rýn. r. 1723.

hrabti z Morzin na statek Kounice pjenou (D. Z. 437, E. 11.);
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V Ojýrnicich ("Weipernic, kr. Plz.) bratrstvo sv. Jana Nep.

s jistinou 350 zl. ryn. na panství kimickém uloženou, která

r. 1787. c. k. fiskálnímu liiadu byla zaplacena (D. Z. 830,

H. 10.);

V Peruci (kr. Žat.) bratrstvo pi kostele farním sv. Petra

a Pavla mlo jistinu 1500 zl. u Jana z Weinberga r. 1776.

uloženou (D. Z. 537, H. 24.);

v Palné bratrstvo »Bolestné Matky Boží pod ernfm
škapulíem« s jistinou 500 zl. rfn. r. 1741. hrabti Adolfovi

z Pottingu pjenou (D. Z. 440, D. 24.);

v Polovicích (kr. Jiín) bratrstvo »Smrtelnfcli iizkostí«

s jistinou 200 zl. (Arch. místodrž. F. II. 87.);

v Rozalovicich (kr. Jiín.) bratrstvo pi kostele sv. Havla

mlo jistinu 1000 zl. rfn. na panství rožalovickém pojištnou.

(D. Z. 533, E. 4.);

v Sedlci (Zettlitz, kr. Cheb ) bratrstvo sv. Anny, jehož

jistina 350 zl. rýn. u AVolfganga z Schonau r. 1785. fondu pi-

padla (D. Z. 574, E. 19.);

v Sedleci pi kláštee bratrstvo 14 sv. Pomocník, jemuž

r. 1757. Anna Maria ovdovlá Klusáková z Kostelce jistinu

700 zl. ^i^^. odkázala (D. Z. 806, K. 7.);

v Skrýsové bratrstvo sv. Jana Nep. založeno bylo r. 1766.

od Norberta Kfellera ze Sachsengriinu jistinou 200 zl. rfn.

(D. Z. 475, M. 18.):

v Smiicích bratrstvo Mariánské sv. Kžence založila

r. 1755. Marie Teresie hrabnka z Gastheimu s jistinou 10.000 zl.

rýn. (474, R 10.);

v Sobésiikách bratrstvo »Sedmibolestné P. Marie « s ji-

stinou 99 zl. 40 kr. r. 1785. do desk zemsKvch zapsanou (D.

Z. 574, E. 8.);

v Stáleci arcibratrstvo Kžencové pi tamjší kapli zá-

mecké, r. 1715. založené s jistinou 1000 zl. rýn. od Jana

Norberta hrabte z Pottingu (D. Z. 238, M. 9; 469, K. 26.)';

v Stíbe bratrstvo sv. Jana mlo r. 1783. jistinu 500 zl.

rýn. u kláštera v Teplé (D. Z. 542, A. 8.);

v Tucapech (kr. Táb.) bratrstvo sv. Prokopa s fundací na

mše 500 zl. rýn. (D. Z. 476, F. 23.);

v Týnci Panenském bratrstvo »Ržence « mlo jistinu

300 zl. (Arch. místodrž. 126 48.);
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ve Vélimové bratrstvo Ržencové mlo jistinu 300 zl. rfn.

za hrabtem Josefem z Millesimo r. 1785. clo desk zemskÝch

vloženou (D. Z. 574, E. 5.)

;

ve Volšanech bratrstvo pohební pi kostele sv. Kíže

r. 1787. zárove se hbitovem tamjším zrušeno;

v Záboí arcibrati stvo Bolestné Matky Boží pod ernfm
škapulíem mlo r. 1726. jistinu 300 zl. rÝn. u Jana Enise

(D. Z. 449, R 8.);

v Záku-pech (Reich stadt) bratrstvo sv. Viaíika^ jehož ji-

stina 200 zl. ryn. r, 1785. na panství zákupském byla poji-

štna. (D. Z. 574, E. 15.) — Tamtéž bylo zrušeno bratrstvo

Terciá7'u (3. ádu) u Kapucín, jehož jistina 460 zl. i s úroky

zadržalými 36 zl. 48 kr. odevzdána byla fondu náboženskému

(Arch. místodržit. 145/71.).

Dodatek k str. 121. Jesuitská kollej v Opav nabyla
r. 1742. panství Albrechtického^ ke kollej i v Nise náležejícího, výmnou za

Šilheovice k Prusku privtlené. Panství Albrechtice po zrušení ádu
r. 177H. pipadlo státu, v jehož správ zstalo až do r. 1824., když pro-

dáno bylo Karlovi Traugottovi Skobenskému z Híšt na Hošálkovicích.

(Prásek, Vlastivda slez. II. 5)

Chyby tisku. Str. 53. v posledním ádku vynecháno: stran.

Str. 121. Malé Hošice místo M. Hoštice.

» » v Katharein vynecháno : (v Kateinkách).

» 265. v 1. ádku r. 1744 místo 1766.

» 804. Lašek a Laška místo Lacek a Lacka.

» » Blou místo Bilov.

» » Gerlachovicích místo Jerlochovicích.

» H05. Blov místo Bílov.

Jiné chyby jsou opraveny v »U k a z o v a t e 1 i«.
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Bl 824.

Blice 91.

Blina 274.

Blohrad 162, 272, 412.

Bloky 17, 225, 226.

Blotín 354.

Blov viz Bílov.

Benátky N. 254.

Benedikt XII. 260.

Benediktini 140, 144, 174—190. 218,

228, 278, 295, 873, 381, 382, 389,
402.

Benediktinky 29, 107, 140, 144, 294,
828, 387.

Benek 262.

Beneš 188.

Benešov 184, 818, 420.

Benešovice 188, 184.

Beník J. 13, 16.

Beov 168, 169.

Benovice 168, 169.

Benšice 252.

Beran Š. 42.

Beranová A. 110.

Berbisdorf 13.

Berdenberg 251.

Berg J. 26, 182.

Berger K. 109, 241.

Bergerová A. 385.

Bersmeistersdorf 19,8.

Berchtold F. B. 307, .878: Berch-
toldová U. B. F. 284.

Berchtolsdorf 809.

Berka 109, 110, 160, 165, 175."177,

220, 302, 418.

Berková F. 288.

Bernardini 886.

Bernartice 12, 15, 29, 95, 259.

Bernatice 23.

Bernegg 857, 859.

Bernsdorf viz Bernartice.

Bernstadt 11.

Beroun 114, 179, 212, 273. 415.
416.

Bertholdsdorf 209.

Bertold viz Berchtold.
Bertolsdorf 311.

Bertoni F. 80. 385.

Bekovice 245.

Bekovská A. 203.

Bšice 61, 62.

Bšin P. 87, 91.

Beškov 8.

Bethania 131.

Bethil 310.

Betlémská kaple 21, .82. 876.

Bettengl J. 51.

Beust L. 88.

Beuthen 138.

Bext K. L. 415
Bezddovice 182.

Bezdkov 200, 260.

Bezdzi 146, 189, 295, .889.

Bezdružický 225, 229.

Bezemín 181.

Bezmrov 358
Bielau 805.

Bijedly 181, 182.

Bílek (šlechtic) 182.

Bilenberk viz Sobek.
Bílina 8, 168. 274, 279, 412.

Billuny R. 201.

Bílov 199, 202. 804, 305, 424.

z Bilova A. 226.

Binder Is;. 406.
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Birko J. 51.

Birnbaum viz Hrušky.
Biron P. 188.

Bikov O. 282.

Bising 155.

Biskupicel04,106,316.
Bistovice 209.

Bitš 309, 322.

Biti viz Bytíž.

Bitov 280, 395.

Blankenburg 84.

Blankovská K. 270.

Blansko 58.

Blatnice 283, 341.

Blatná 86, 420.

Blažím viz Dlažím.
Blažovice 331, 332, 347.

Bleileben 60, 62.

Bleileblová A. 226, 255.

Bliživo 36, 86.

Bližná 205.

Blšany 168, 279.

Bluina 310, 311.

Blud 318.

Blumendorf 193.

Bnšice 168.

Boboluskv 356.

Bobrk 368.

Bobrová 309, 313.

Bobrová H. 311.

Bobrvka 313.

Boek 38, 308—310.
Bohdalec 313.

Bohdalice 101, 102.

Bohdanovice 318.

Bohnice 167, 168.

BohuchvaJovice 322.

Bohumlice 360—362. 421.

Bohumilice 348.

Bohunice 360.

z Bohunovic M. 194.

Bohuovice 353—355, 357.

Bohusodov 5, 4, 59. 62, 98.

Bohutice 114, 115
Bohutín 92.

Bohy 167.

Bochdalice 102.

Bochna 318.

Bochor 318.

Bochov 284.

Bochtice 114.

Bojanovice 353.

Bojenice 274.

Bojmice viz Bohnice.
Bolehradice 108.

Boleslav (msto) 4, 5, 7, 25, 34,

160, 162, 167, 172, 220, 264, 287,

288, 296, 386, 416, 417.

Boleslav lí. 166, 179.

Bolešovice 156. 164.

Boletice 204, 321.

Bonatice 181.

Bonifác VIII. 253, 258; IX. 159, 311,
326.

Boosová Ž. 180.

Bor 192, 199, 217, 260, 27(), 282.

Borá 323, 324.

Boek 55, 59, 167, 209, 222, 266.

Bore D. 173.

Borkovany 359—362.

Borotice 247, 349, 351.

Borová 137.

Borované (Borové) 181.

Borovanský O. 23.

Bórovany 14, 23, 29, 145, 156, 207,.

294.

Borš F. 221.

Boršice 315—317, 319.

Bory 313, 314.

Boanovice 167, 168, 170. 171.

Bosáci 228, 229.

Bosenitz viz Tvarožná
Boskovice 120, 327, 331, 346, 364^

394.

Bosonohy 322—324.
Boušovice 276.

Bouquoy 251.

Bovoz 209.

Boye A. 37.

Božen 168, 169. 274.

Božetín 274.

Božice 184, 349.

Božtšice 170.

Bramberk 206.

Brandenburg 365.

Brandl 413.

Brandlín 206, 208.

Brandýs 12, 148, 272, 284, 299>

Branif^e 356.

Braník 49, 50, 153, 288.

Branná 157.

Branšov 312, 313, 409.

Branšovice 252.

Branšudice* 348, ,349.

Braný 59.

Braslav 309
Bratronice 167, 168.

Bratrošov 317.

Bratejov 274.

Bratí eští 65, 73, 242, 264, 304,
376; Milosrdní 25, 257.

Bratíkovice 317, 318.

Braun H. 266.

Braum J. 88
Braunberk 75.

Braunschmid J. 215.
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Bravantice 867.

Bredan J. 76.

Brenditz 115, 352.

Brenná 147.

Brenner J. 291.

Bretton 342.

Breuner J. F. 101, 113. 115.

403; Breunerová M. 286.

Brieg viz Beh.
Brixen 129.

Brjesily 167.

Brany 276. 277, 278.

Brníko 306.

Brnkv 52. 167.

Brno 3— 5, 101. 102, 107-111.
až 119, 140. 197. 297, 298,

307. 311, 314, 316. 321. 322,

325, 328—337, 340. 341, 346,

358. 360—362, 364, 369. 392,

404. 415.

Brocno 278. 279.

Brod 107, 333; es. 235, 295,

Nm. 68, 146, 164—166, 192,

294, 309: Uh. 318; Vyš. 56.

Brodek 333. 334.

Brodnice 281
Broumov 189. 421.

Broumova A. L. 283; K. 152.

Brtnice 321, 322, 346, 365.

Brtnický H. 323.

Bruck viz Louka.
Bru^ger F. 42.

Brussel F. 94.

Briix viz Most.
Brumovice 117.

Brunner J. 222.

Brunšvik 84.

Brusnice 258.

Brusy 61, 62.

Beclav viz Betislav (msto).
Beh 5, 134, 138.

Behorv (Behorvje) 276.

Beš 316, 317.

Bešany 316.

Betislav (msto) 353. 354.

Betislav (kníže) 159. 179. 187,

Bevnov 175, 186, 187. 278, 380.

Bezí 200, 278, 355.

Bezina 75, 324.

Bezka 69.

Beznice 4, 5, 39, 40, 90—93,
99, 156, 162, 241, 271.

Bezno 59, 262, 276. 278. 279.

Bezová 279. 348.

Bezovice 316. 357, 358
Bežany 29, 167, 168, 172, 192
Bihce 157.

399,

117

306,

324,

347,

393,

390;
214,

354.

389.

98.

194.

Bubák F. A. 98.

z Bubna 149. 185. 293. 318.

Bubny 258.

Bubovice 90.

Bu (Bud) 351, 352.

Buická K. 395.

Budeko 299, 300.

Budhostice 407.

Budjovice 57, 65, 146, 156. 207.

208. 217, 218, 235, 243, 268. 295,

322, 323. 390, 416, 421.

Budtice 277.

Budtín viz Budeko.
Budigsdorf viz Krasykov.
Budikovice 257.

Budín J. 237: V. M. 374.

Budislav 162. 421.

Budv 78.

Budý 56, 279, 418.

Budynic J. 170.

Bucheius J. 133.

Buchlov 319.

Buk 104.

Bukau viz Buková.
Bukavsko 339.

Bukolí 25, 29. 172.

Buková 71, J14, 181, 182. 203.

Buková D. 17.

Bukovany 325, 353, 354, 360.

Bukovice 132.

Bukovina 182, 259, 361
BuKoviny 326.

Bukovský J. 67, 70, 78.

Bukv St. 241. 272.

Bulík J. 65.

Burgholz 115, 116.

Burgund 346.

Buenice 26.

Buše 208, 209.

Bušovice (Buškovice) 181. 276. 277.

Butov 181.

Butovec 70.

Buttistová M. 119.

Buttler V. 229.

Byice 167.

Býkovice 170.

Bydžov 272, 416.

Byká 74.

Bykane 72, 74.

Bvkov 356.

Býlany 76, 192.

Byoves 83.

Bystré 158, 209.

Bvstroice 355.

Bystice 108, 145, 268. 296, 299, 421.

Bystika A. 152.

Bystiky J. 46.
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Byšice 848.

Býšov 859, 860.

Byteš 828.

Bythonia 181.

By tíž 177.

Bytom 180, 181.

Bzenec 117.

Bzí 181.

c.

Cajo 1-48.

Camel J. 889.

Canal 155.

Campionová V. 42.

Caraffa H. 191.

Carda V. 883.

Gardian Ig. 287.

Caretto K. L. 176.

Carchesiová F. 214;.

Carmes 246.

Casa Nova 42.

Cejl 840; viz i Zeji.

Gelestin III. 848.

Celestinky 144, 190, 191, 295, 877.

Genkovice 850.

Gerhovský P. 85.

Getechovice 816.

Getovice 188,

Gettperger J 59.

Geulchov viz Gulchov.
Gibotín 218.

Gidlina 69.

Gikán 55, 58.

z Gimburka A. 264; G. 298.

Ginadrovy 199.

Gipin 252.

Girkvice 188.

Gísacv 884.

Gisterciáci 140, 144, 191—214, 275,

295, 297, 298, 808—829, 864, 878,

890, 899—401, 404.

Gisterciánky 198, 245, 295, 297, 298^
824—829, 364, 393, 394.

Gitoliby 418.

Gitov 160, 888, 884.

Glary K. 142; L. 155.

Glemens VIII. 318.

Glement A. J. 96, 97.

Gloet A. F. 216.

Goenens viz Gornelius.

Gollalto 112, 388,846.
Golloredo 273.

Gommoy J. 104.

Gornelius J. 96, 239.

Goronius V. 67, 68.

Gorstein 895.

Groce de Is. 147.

Gtiboice 816, 318.

Gtinves (Gtioves) 8, 23, 24.

Gucevius J. 255.

Gukr V. 60.

Gulchov 848. 349.

Gvikov 416
Gvikrová 154.

Gvroves 87.

Gvrovice 118, 419.

Gyner J. 261.

Gyriakové 141, 142. 144, 145, 253
až 257, 271, 296, 370, 886, 419.

Gzorna 858, 859.

Gzunkendorf 209.

C.

abelická 93.

Gaovice 828.

adek F. 256.

achrov 890.

ákov 58, 148.

akovice 174, 176, 821.

ankovice 859.

anovice 171.

apek F. 52.

askov 260.

áslav 26, 41, 72, 75, 76, 167, 188,

^ 192, 194, 214, 297, 313, 409.

Casta 855.

Gastalovice 77.

Gástkovice 859, 361.

astolar J. 92.

banov 208.

Geelice 171.

eevice 13.

eín 199.

Gekovice 42.

eov 184.

eovice 182, 200.

ehoš 848.

Gechorod 278.

echosovský M. 102.

echovice 208, 209.

Gechtický viz Janda.
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echy 388.

ej (ejov) 816. 821. 822.

ejka A. 866; K. L. 147.

ejkov 57.

ejková A. 226; B. 180.

ejkovice 4 101^, 168, 848.

ejkovský M. 57.

ekanice 2-48.

ekovice 199.

elákovice 12. 192.

elice 258, 858.

elechov^ice 842.

elivo 181.

elovice viz ekovice.
eminy 185.

entice 171.

ekovice 209.

epiroh 850.

eradice 181.

ermák J. 218; O. 45.

ermná 71, 209.

ernín 826, 828.

ernešice viz errxošice.

ernice 205.

ernín 60, 66, 72. 88. 287. 246, 255.

256, 848, 887, 418, 419; ernínova
_ 160. 168, 285.

erníny 75.

erništ 28. 265.

ernkov 167.

ernoc 412.

ernohat 199.

ernohorská 846.

ernochov 274.

ernošice 181, 208, 209.

ernotín 280.

ernovice 78, 149, 277, 840, 841.

ernuce 277.

erntkv 80.

ervenka V. 221.

eskovice 181.

eský J. 117.

esUce 28.

esthce 28.

eš J. 122.

ešovice viz Cetovice.

etkovíce 854, 855, 357.

íkovice 42.

iov 280.

iéovice 18. 29.

imelice 292.im 66.

irskv 57.

islkovský J. 244.

Cížice 181.

ížkov 150, 183.

ížkovice 171, 178.

ížkrajíce 890.

ouš 418.

ubert J. 876.

i

D.

ákovice 849.

Damice 277.

Damirov 196.

Damnice \'iz Damice.
Damníkov 209, 299.

Damnov 188.

Danikov 299.

Danner V. 218.

Daoves 147.

Darkovice (Darkendorf) 817, 818.

Darmyšl 184.

Darov 200.

Daun J. 874; z Daím A. 894.

Davle 179. 212.

Debrné 258. 259.

DCany 276.

Dín '198. 199. 417.

Ddice 299.

Ddictví sv. Václava 52, 58.

Defoiirs viz Desfours.

Degen 287.

Dechtary 18, 147, 148. 284, 286.

Dechtín 88.

Dechtino 87, 222.

Dembinská A. 102; Dembinský L.

892.

Demuth J. 95.

Dentice 60.

Drné 804, 805.

Desfours 162. 228, 270.

Deschau 88.

Deskovice 182.

Dešenice 890.

Dtanovice 260.

Dtenice 155.

Dtochov 205.

Dtrichovice 818.

Dvice 125
Devitová A. 22.

Devm V. 221.

Dienzenhofer K. 40. 177, 189. 294.

Dielricli F. 862; J. 23.

Dietrichsdorf 818.

Dietriclishof 127, 128.

Dietrichštein 100, 101. 105. 108,

109. 111. 122. 115. 116, 120, 125,
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818, 814, 883, 884, 887, 847, 858,

861, 862, 866, 392, 894.

Dirné 155.

Dittersbach 209.

Diváky 107. 111, 859. 860.
Divice 125.

Diviš 856.

Divišovský 880.

Divoký 118.

Dížerpy 14.

Dlažím 62, 406.

Dlažišt 55.

Dlouhoveský J. H. 408.

Dluhoovice 78.

Dnšice 181, 188.

Dobelic 849.

Dobev 221.

Dobra vice 279.

Dobrodzinski A. 106.

Dobrohost 871.

Dobroluk 7.

Dobronice 26, 29, 349.

Dobroslav 62.

Dobroslavice 367.

Dobrošovice 274.

Dobrotšice 274.

Dobrotice 260.

Dobrotivá 145, 158, 294.

Dobrou 209.

Dobrovice 244, 245, 257.

Dobroviz 17.

Dobrš 86, 227.

Dobany 122, 280, 281.

Dobejovice 49.

Dobenice 284'.

Dobensko 847, 348.

Dobenský 95.

Dobíc 179.

Dobiany 852.

Dobíš 218, 273.

Dobšice 848.

Doczy 104, 117.

Doerfel 102, 198.

Doerfler 117, 218.

Doernroessel 840, 841.

Dohalice 245.

Dohalská D. 198.

Dohalský 50, 245.

Doksany 140, 145, 275—279, 296.

Doksy 178, 190.

Dol viz Suchodol.
Dolany (Dolein) 88, 89, 197, 198,

277, 282, 889, 840.

Doloplazy 104, 816, 318.

Domamil 848—850.
Domanice 80, 81.

Domanín 317.

Domankovice 316.

Domašov 854.

Domažlice 48, 168, 169, 181, 182,

280, 281.

Domiiiikáni 7, 140, 144, 145, 214 až
222, 249, 265,295,802,829—834,
845, 864, 866—869,874,875,377,
890, 898, 894, 4D5, 409,419,421,
422.

Dominikánky 144, 145, 171, 216,

228—228, 295, 297, 298, 864, 372,

874, 898, 415.

Domousnice 149, 156, 168.

Donat J. 213.

Donín 93, 122, 180, 181.

Dornich 841
Dotna 64.

Doubek F. 154.

Doubraer J. 62.

Doubrava 182.

Doubravice 69, 199, 339, 840.

Doubravnice 110.

Douice 169.

Doudlebce 167, 168.

Doudlenovice 181, 182.

Doupov 4, 5, 96—98, 156.

Douša A. J. 388.

Drahenice 168.

Drahnice 322.

Draholice 181.

Drahomyšl 181.

Drahonvice 859.

Drahonín 823, 824.

Drahonovice 299.

Drachenthal 834.

Drachkov 257.

Drásov 821, 322, .324.

Drast (Drastí) 255, 257.

Drážany 5, 81, 188.

Dražetice 247.

Dražíce 284, 418.

Dražovice 818.

Drda J. 876.

Drhotín 42.

Drmal 59.

Drnopole 114.

Drnovice 885.

Drochy (Drochersdorf) 252.
Drosen 252.

Drouchavec 277.

Drslavice 218.

Drštka Z. 288.

Druženice 60.

Družkovice 59.

Držek 871.

Držikrajovice 349.

Držislava 204.
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Devíc 418.

Dílská K. 4^6.

Dinov 24.

Dub 77, 297; A. 213.

Dubaiiy 342.

Dubany 801.

z Dube H. 192, 280, 343 ; viz i Berka.

Dubenec 94.

Dublin 888.

Dubnice 856.

Dubno 322.

Dubravice viz Doubravice.
Dubská 195.

Dubský V. 108.

Dudecius S. 268.

Dúdlebce 167, 168.

Duhany 342.

Diirgau viz Gebauer.

Diirr-Kunzendorf 125.

Dl 98, 158.

Duppau viz Doupov.
Duražov 226.

Durvch F. 272.

Dušníky 167, 276, 277, 278.

Dvorce (Dvorec) 153, 206, 208, 417.
Dvorská A. 402.

Dvorv Krásné 818, 418; Nové 145,

166. 210, 214, 220, 230, 295, 422.

Dvoák J. 24.

Dvorecká M. 45, 47.

Dvoeckv P. 173.

Dvr Král. 30; N. 293, 294; St. 61,

62.

D^^nokurv 192, 260.

Dýšina 280.

E.

8, 165, 206, 225.

Ebbee 285.

Ebersdorf 125. 127.

Eckersdorf 126. 183

Eckersfeld 49.

Eckštein 173.

Eggenberg 57,

Ehremberg 237.

Ehrenreich 226.

Eibenschitz 340.

Eidlitz 59.

Eichenau M. 191.

Einsiedel 417.

Eisenberg 149, 206.

Eisenštein 180, 380.

Eisersdorf 123, 125—128.
Eisner Ig. 180.

Ekhardsdorf 317

Elhot 282.

Elhuta 809.

Elsheim K. 153.

Emeran viz Jimran.

318.

Encovany 282. 288.

Endsmann K. 815.

Engelíluss S. 177, 211.

Enghk L. F. 404.

Enis J. 424.

Ensenbruck 251.

Erben J. J. 186. 409.

Erdody 103.

Eremité 141.

Ering A. F. 419.

Eringer J. 65.

Erpovice 198, 199.

Eschaide 87, 211.

Este F. K. 808, 347.

Ettlová A. 172.

Eulenbers: (Eulenburg) viz Sovinec
Eusebius^F. 281.

Evanovice 107.

Eylowitz viz Jilovec.

E^^anovice 327.

F.

Fabriciová A. 94.

Falkenberk 49.

Falkenovský A. 251.

Faltin 156.

Fatigat F. K. 76.

Feigl J. 19, 20.

Feistmantl 111.

Feiteisenová A. 155.

Feldek 415.

Feldštein viz Pulpán
Fellnerová M. J. 415.

Felzov 215.

Ferdinand I. 8, 7, 10, 72, 195, 202.

249, 261, 884, 888, 398, 404. 407,

412; II. 18, 21, 32, m. m. 56, 69,

102. 105, 108, 125, 126, 159, 165,

202, 206, 214, 249, 254, 263, 275,

284,344.876, 879, 381, 410; III. 69,

92. 94, 122. 125, 126, 136, 147,

156, 157, 174, 189, 225, 229, 244,

844, 402; IV. 186.

Fibik J. 9.
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Fidlarová H. 41.

Fischer J. 27.

Fischerova A. 2H7, 250; M. 287.

Fitzner z Fitzburgii 410.

Flanderka O. 26.

Flandern H05.

Fleischerová E. 114.

Fleišman L. 880.

Fliessenhach 211.

Foges R. 288.

Forbes viz Borovany.
Forgatsch 117.

Forn H. 1H4.

Foiirs F. 256.

Frainšpice 825, 828.

Frank J. 46, 49, 412.

Frankenbusch 287.

Frank štein 259, 898. 899.

František I. 154, 859; II. 808.

Františkáni 128, 188, 144, 146, 228
až 281, 295, 818. 814, 885—887.
864. 867, 872, 877, 878, 890, 892,

894, 895, 405.

Františkánky 20, 297, 384, 864.

Fratting viz Vratenin.

Frauenthal viz Pohled.

Freiberg 818.

Freienfeld 226.

Freihofen 885.

Freistadt 118, 114.

Fremdar J. 92.

Freudenthal 205.

Freytag S. 850.

Fridštein 77, 297.

Friedenthal J. M. 807.

Fritsch V. 262.

Fryer A. 45, 46.

Fryšava 816.

Frýštát 122.

Fuchs P. 898.

Fuchsberk J. 224.

Fiigner F. 178.

Fiinfkircher 186.

Fiirchgott A. 886.

Fiirstenberg 148, 197, 287, 840.

z Fuchsberga J. 872.

Fulnek 804, 805, 864.

Fussdorf 880.

Fux B. 42.

G.

Gabel viz Jablonné.
Gabersdorf 258.

Gabrielová A. 87.

Galantha 422.

Gallas 149.

Gally 818.

Ganss J. Š. 287.

Gastheim 428.

Gašin 125.

Gašínský M. 802.

Gayer J. 237.

Gebauer K. 180; P. 185, 186.

Geblersdorf viz Jablo.
Geister 846.

Gelbhard B. 889.

Gelenau 125.

Genois 108, 104, 800, 808, 884, 840,

342, 348, 858.

Gens V. 37, 88.

Gerhartsdorf 208, 209.

Gerlach 855.

Gerlachovice 304.

Gerlichov 804.

Gerlsdorf 804.

Gerspitz 108.

Gerstorf 24, 84.

Gibau viz Jibava.

Giesshiibel 97.

Bílek : Statky a jmní.

Girsdorf 14.

Glaserová A. 250.

Glasersfeld J. 178, 196, 401.

Glauchov V. 190.

Gnoitz viz Hnojice.

Gobar J. 106.

Goding 102.

Goldlinová M. E. 880.

Gorgau 59.

Gotz J. 215.

Gol 73, 81, 176, 213, 238, 270, 287.

Goldberg 112, 114.

Goldschmidtová M. .384.

Golejov 121.

Goleniszev P. 178.

Gortzer R. 270.

Gottlas V. J. 408.

Gradlitz viz Hradišt.
Graef J. 25.

Graff J. 42.

Grambe K. 15, 16, 78.

Granov 18.

Greifendor 102.

Greifenfels J. 814, 319.

Greiffenthal K. 100, 105, 106.

Grillendorf 87.

Grodecký J. 107.

Grodek 107.
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Orossau 96.

Grohmannová A. 288.

Gromaling 252.

Grossherrndorf viz Knževes.
Grosspetersdor viz Petersdorf.

Gruberová 244;.

Grun 112.

Gríinberg 131.

Griinlas (Griiniins) 277.

Grunthal 98, 216
Griinwald P. 856.

Grysbek (Gryspach, Gryspek) 202,

288, 271.

Gudenau 248.

Gundakar 847.

Gurre J. 56.

Gutek 805.

Gutlis 810.

Gutštein 159, 289.

Gutta 868.

Guttenštein 242.

Guttmannová 42.

H.
Haase 227, 228.

Habartice 88, 125, 126.

Kabelová R. 121.

Habrkovice 195, 196.

Habrovany 116, 118.

Habry 218.

Habinec 84.

Hacky 169.

Haderburg 218.

Hadová A. 288.

Hadrián IV. 858.

Haecker A. 154.

Haelderle M. 57.

Haerring 118.

Hafnern 252.

Hagengriin 251.

Hagensdorf 118.

Haid viz Bor.

Haidler J. 114.

Hajany 825, 826, 828.

Hajín 858. 854. 857.

Háje 88; . 42.

Hájek 146, 281, 824; V. 225.

Halánek V. 70.

Halbendorf 125, 127.

Hals 278.

Hambach K. 287.

Hamerník V. 175.

Hamilton O. 229.

Hammerle 57. 58.

Hamry 814.

Hanke V. 402.

Hanušík O. 895.

Harasov viz Hrzan.
Haring J. 11.

Harrach 84, 215, 881, 898—400.
418; Harrachova 184, 187.

Harras viz Hrzan.
Hartessenreuth E. 251.

Hartig L. 97, 151 ; Hartigová 400.

Hartlieb J. 188.

Hartmann 184, 185, 164, 178, 860.

Hasenburk viz Zajíc.

Hass (Hassaeus) P. 106, 122, 180.

Hat 817.

Hat 9. 16
Hatscliein 108.

Hatzfeld M. 82.

Hauf P. 244.

Haugwitz (Haugvic) lOO, 104, 106,
127, 284, 888.

Hausenštein 277.

Hausman F. 273.

Hauškovská 18.

Havránek J. 21.

Havraník 848—850.
Hayda 124.

Heberštein T. 250.

Hecht 299.

Heilberk 49.

Heilbrunn 416.

Heiligenberg 857.

Heinriches 809.

Heinrichsdorf 810.

Heinrvchs .822.

Heintí F. 828.

Heisler D. 807.

Heister J. 46.

Heitershoim 807.

Hejín 108. 105, 358, 404.

Hejnice 78.

Hejrov 55.

Helderle M. 57.

Helenburk 195.

Helfendorf 207.

Helfenštein 802
Heler A. 178, 871, 875.

Helhiit 809.

Helmeld 252.

Heivik J. 215.

Helvíkov 209.

Helvíkovsky 18. 28.

Hempfling J. 287.

Hendrich 11, 17, 51.
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Henikovský 18, 28.

Heningar V. H89.

Henneberg 321, 842.

Hennersdorí J2, 20.

Hennet J. M. 2:íH.

Henrich kníže 18, 276 ; fackrab 281.

Heracleus V. 86.

Heralec 164 19H.

Heraltice H20, H67.

Herbich A. 149.

Herbortice 209.

Herinky 407.

Hermann K. 113; Hermannova M.
241. 244.

Hermansdorf 277, 317, 318.

Hermosejfy 207.

Hermsdorf viz Kermansdorf.
z Heroltic Bucek 44, 379.
Herotice 102.

Hertersdorf 209.

Hertlová T. S. 42.

Hertrichsdorf viz Houževec.
Herwigsdorf viz Helvíkov.
Hemanice 36, 69, 209, 259, 354.
Hesov viz Schonbrunn.
Hess K. 96.

Hetov 279.

Hetzer V. 108.

Heyssenš in M. 54.

Hibl 413.

Hiblinovský 250.

Hieserlová E. 80.

Hilner M. 126.

Hindovice 280.

Hirschberg 5.

Hiršeld 211.

Hiršov 205, 243.

Hlava T. 402.

Hlaváek J. 255
Hlavnice 3J7.

lllavná 78, 406.

Hlinná (Hlinné) 181. 183, 209,
313.

Elízov 192.

Hlohov 4, 5, 99, 130—133.
Hlošek K. 24.

Hlouptín 247.

Hložek A. 26.

Hložková M. 48.

Hlubetín viz Hlouptín.

Hluboany 325, 326, 328.

Hluboepy 18, 33.

Hluboká 64, 80, 81, 156, 199.

Hluboš 191, 218, 220.

Hlupenov 180.

Enátnice 78.

Hnvín 192.

Hnvnice 181. 184.

Hnvotín 353.

Hnidousy 280.

Hnojíce 302.

Hobitschau viz Hluboany.
Hobšovice 168.

Hobzí 348, 349, 351.

Hoda T. 119.

Hodjovský B. 275.

Hodenice 344, 352, 343.

Hodice 109. 121.

Hodina 200, 202.

Hodin viz Hodyn.
Hodiškov 313.

Hodkovice 297.

Hodkoviky 407.

Hodonín 102.

Hodyn 200.

Hoeff-Huerta viz Huerta.

Hoeníg A. 421.

Hoffmann V. 26.

Hoffmistr F. 212.

Hohendorf viz Bohuchvalovice.
Hohenzollern 9, 36, 48, 58, 65.

Hoch 154.

Hochauz J. 215.

Hochberg 8.

Hochhaus J. 215.

Hochkretscham 365.

Hochtanov 193.

Holá 22.

Holenštein 360.

Holešicko 321, 353.

Holešov 101, 103, 363, 365.

Holešovice 28, 255, 284.

Holišov 280, 282.

Holkov 157. 206, 207.

Hollenštein 15

Holostevy 180, 184

Holo vousy 167, 168, 265.

Holubice 343.

Holý J. 330.

Honešovice 181. 182.

Honorius HI. .349.

Honosíce 184
Hopf J. 61.

Hopfen J. 352.

Hopfenstock 288.

Hora Doubr. 72,75: Kam. 182; Kut.

4, 5. 72—77, 98, 99, 192—195,
205. 210, 220, 230, 245, 422 ^ Sv.

4. 5. 40, 90—93, 98.

Horáek J. 236.

Horažaovice 146, 263, 296. 390.

Hord V. 112.

Horeky M 50.

28*
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Horka (Horky, HrKa) 4t2, 50, 168,

169. 181, 188, 200, 856.

Horosedly 274
Horštein 17, 82.

Horušany 257.

Horušice 195, 196.

Hory 85-i; Bílé 50; Srp. 49, 50.

Horyabsko 158.

Hoíany 194.

Horeky F. 81.

Hoíeansko 158.

Hoejší L. 19.

Hoelice 167, 171.

Hoenves 67. 178.

Hoepník 409, 410.

Horešovice 168.

Hoikovice 280.

Hoovice 118, 249.

Hosenšlok (Hossenschlag) 57.

Hostlirádek 842.

Hostradice 850, 860.

Hostradky 860.

Hosttice viz Hoštice.

Hostimice 276, 277.

Hostinná (Hostinné) 207, 254, 279,

885, 416.

Hostivary 187.

Hostiva 176, 216,

Hostkovice 801.

Hostou 215, 259, 298, 294.

Hošálkovice 424.

Hoštice 89, 44, 89, 121, 164, 182,

260, 816, 818, 865, 866, 424.

Houska 277.

Houškovská 28.

Hoiiževec viz Sifridsdorf.

Hoyerswerd 7.

Hozlaiir A. 79.

Hrabšín 195, 196.

Hrabín 866.

Hrabiš 192.

Hradany 145, 165, 285, 245, 298,

296, 824, 858. 887, 412.

Hradec 68, 182, 224, 281, 282, 858
;

Jind. 8—5, 28, 68—67, 98, 99,

157, 191, 894. 418; Král. 4, 5,

20. 71, 77—82, 98, 95, 98, 99,

146, 178, 176, 194, 241, 246, 252,

264, 862, 416, 417, 421.

Hrádek 89, 91, 92, 167, 188, 202,

255, 268, 266.

Hradikov 101.

Hradisko 70, 108, 104, 858, 892.

Hradišany 184.

Hradišt 4, 5, 108, 108, 116—119,
140. 168. 192, 202, 245, 297, 817,

819, 888 858—859, 868, 865,

405; Chust. 86, 69. 190; Mn.
101, 151, 164, 202, 246, 292; Uh.
885, 892.

Hradiškany 85, 195, 245, 246.

Hrady Nové 164, 390, 416.

Hrachov (Hrachovišt 171.

Hranice 854, 855, 856.

Hraštice 274.

Hrdloezy 212, 4DQ, 418.

Hrníe 176, 177.

Hrobice 202.

Hrobianv 69.

Hroby 162. 224
Hrodkov 129.

Hrochov 14, 842, 848.

Hromice 201.

Hron J. 407.

Hroznatá 187, 280.

Hrubovice 81.

Hrušky 810, 311, 818.

Hrušov 465.

Hrušovany 281, 309, 814.

Hrutice 892.

Hrutovice D. 815.

Hrza M. 850.

Hrzan 62, 226, 415.

Hrzek 204.

Hevnice viz evnice.
Hibojedy 94.

Híšt 424.

Hivínov 421.

Hubálov 70.-

Hubojedy 70.

Huerta 85, 86, 98, 221, 229, 238.

Hubner J. 116; M. 181.

Huntzgut M. 185.

Hukvald 804.

Humence 247, 822.

Humpolecký J. 109, 111.

Hunín 62.

Hundstein 62.

Hrka ^ Hrky ' viz Horka.

Hus Jan 288, 876, 888, 410, 411;
viz i Husité.

Husice 860.

Husinec 55, 167, 168.

Husité 147, 150, 171, 179, 187, 190,

198, 202, 205, 211, 212, 218 až

221, 224, 225, 228, 249, 254, 265,

268, 264, 267, 268, 275, 288, 284,

299, 801, 806, 811, 819, 828, 826,

339, 840, 848. 850, 861, 871, 372,

378, 879, 882—884, 886, 387,

400, 412.

Husmann 274.

Husovice 110, 111, 325, 326, 360.

Hustiany 16, 78. 79 ; \nz i Záruba.

I
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Hustope 824—H27, H41.

Huzová Mor. 842.

Hvozdec 882, 888.

Hyberáci 229.

Hylzová A. 9.

Ch.

Chabarovice 41tí.

Chabiov 865, 866.

Chalibeašová A. 152.

Chambe 281.

Chanovský A. 86.

Cheb 4. 5, 26, 82, 88, 97, 98, 280,

242, 251, 252, 295, 296,890,417,
421, 428.

Chegost 848.

Chejnov 17, 86.

Chejnovský M. 47.

Chejstovice 26.

Chirlice 107, 110.

Chlebešov (Chlebikov, Ghiebiov)
817, 818.

Chlubínek 258.

Chlumanský A. 287.

Chlumany 287.

Chlum 18, 166, 178, 181, 205, 209.

Chlumany 416.

Chlumec 8, 50, 218, 228, 241.

Chlumeek 206, 207.

Chlumek 4, 80—82, 258.

Chlupice 851.

ChoboKce 25, 28.

Choce 209, 254.

Chocenice 181, 229.

Chodov 176, 177, 260, 408.

Chole 888.

Cholí 858, 856.

Choltice 121. 198.

Chomout 855.

Chomutov 8, 4, 5, 35, 59—63, 98, 99.

Chomútovice 23.

Chonice 856.

Chorušice 167, 277.

Chorušky 167.

Chotbo 809—811.
Chote 272, 258.

Choteí 246.

Chotjovice 277.

Chotek 24, 160, 216, 382.

Chotnice 254.

Chotšice 260.

Chotšov (Chotšovice) 140, 145, 159,

181, 228, 262, 276, 277, 280—284,
296, 417.

Chotinoves 25.

Chotomí 255.

Chotoves 25.

Chotovice viz Chotvice.

Ghotoviny 62, 98.

Chotvice 192, 194, 277.

Chrámy 208.

Chrást 72, 74, 182, 280.

Ghrastno 192.

Chrášany 167.

Chrastice 274.

Chrazna 274.

Chríce 260.

Chrlice 886.

Chropy 818.

Chrt "O. 407.

Chrudim 194, 297, 358, 417.

Chrutnice 811.

Ghepice 848.

Ghuice 398.

Chudenice 88, 163, 417.

Chudeín 61.

Chudoba (hrad) 78.

Chudolazy 276.

Ghuchel (Chuchle, Chuchly) 41, 42,

88, 208, 209, 211, 416.

Chval 222.

Chvalin 276, 277.

Ghvalkovice 299—303, 316—318.
Chvalšiny 204.

Chvály 18, 24, 33.

Chvostary 198.

Chynice 276.

Chýnovice 276, 277.

Chynský 48, 50.

Chýš (Chýše) 145, 237, 242, 296, 421
Chyška 199.

Chyšky 848.

Chyšná 26.

Icking J. K. 166. 234, 411.

Ilburk V. 72, 173.

lilové M. 252.

L
Ingelheim 147.

Ingrisch J. 119.

Innocenc IV. 198, 817; Vili. 261.
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Insell E. 56.

Isenburg 201.

Isolano R. 297.

Ivanice H-Í7.

Ivanité 4:1b.

Ivany 822.

J.

Jablonné 145, 209. 210. 220. 279,

295, 415, 421.

Jackov 328.

Jaegersdorf 417.

Jáchymov 81, 421.

Jakobinky 297.

Jakobsdorf viz Jakubovice.

Jakordovská M. 110, IIJ.

Jaktar 866.

Jakub Sv. 195.

Jakubovice 304.

Jakuberová 41
Jakubov 276. 277.

Jakubovice 209.

Jaluby 818.

Jamné (Jamny) 112, 113, 257. 822,

824.

Janny 809, 818.

Jan biskup 810. 866 : král 210. 275.

277. 825, 848, 878; Nep. 256;
XI II. 166.

Janda M. 878.

Janesdorf 277.

Jankov 180. 191, 205.

Janov 277, 280.

Janovice 87, 88, 406.

Jansdorf viz Johnsdorf.

Jarkovice 865. 866.

Jaromice 194. 862. 865, 394.

Jaroslavice 809, 810.

Jarošov 66, 815, 818.

Jarpice 210.

Jasovice 849.

Jaszo 851.

Javor 187.

Javorník 170, 207.

Jeblov 340.

Jeclov 112, 118.

Jedlina 15.

Jednov 848.

Jehndí 209.

Jehnice 825. 846.

Jelen J. 154.

Jelínková 85, 165.

Jelito P. 298.

Jelitovský M. 108.

Jemetice 5, 6. 119—121.
Jemné viz Jamné.
Jemnice 168, 194, 817, 818. 894.

Jemníky viz Jemnice.

Jeník 106.

Jeníkov 4. 5. 72—77. 98, 198, 196,
409.

Jeníšek A. (P.i z Újezda 85,86,87,
90, 222.

Jeoves 160.

Jens V. 87—88.
Jenštein 18, 254.

Jerany 181.

Jerlochovice 804, 424,

Jeroným 238.

Jerspice 108.

Jerusalem 228.

Jeryšno 42.

Jeabin J, 409.

Jeábkova K. 198.

Jese 267.

Jesenec 854, 861, 862.

Jesenice 871.

Jeschke K. 129.

Jesuité 8—189, 370, 875, 376, 879,
884—886. 889. 392. 894. 398, 899.

404. 414. 421. 424.

Ješín 168.

Ješke K. 126.

Ješková A. 46.

Ješkovice 817. 818.

Ješttice 95.

Jetichovice 234.

Jevíko 169, 805, 355, 364.

Jevinves 160.

Jezero 359.

Jezeany 327.

Jezoví 849.

Ježovský F. 89.

Jibava 889. 340.

Jiín 3. 4, 5. 67—72, 94, 98. 99. 102.

105, 110. 170. 245, 259. 390. 416.
421. 423.

Jihlava 4. 5. 65, 112—114. 119,

297, 815. 321, 322, 330. 388, 346,
849. 364. 393, 894.

Jilemník 218.

Jilmové 82i.

Jilové 201. 264, 296.

Jílovec 304. 305.

Jimram 321, 348.

Jinonice 256.

Jirny 226. 227. 228.

Jiice 844.
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Jií Podbr. 228, 254, 299. Hli, 856,

898.

Jiíkovice 809, 818, 882.

Jiin V. 255.

Jiínovice viz Juinovice.

Jištrpy (Jištrpy) 14.

Jivany (Jivian, Jivíjany) 168, 181,

184, 185.

Jivina 158.

Jizbice 158.

Joanelli M. 881.

Johannesberg 417.

Johannesdorf (JohnsdorO 209, 277.

Johannité 124. 188. 228. 261, 851,

884, 419.

Josef II. 5, 21, 48, 102, 140, 170, 297,

870, 876, 880, 897, 899-412.
Judendorf 107.

Jucharce 280.

Juiišová 255
Juinovice 257.

K.

Kaerov 202, 208.

Kácov 166, 412.

Kaerov viz Kaerov.
Kainy 192.

Kada 264, 266, 296, 890, 421.

Kakabek 412.

Kaidling viz Havraník.
Kaiserswalde 78.

Kaiserswerth 884.

Kaiserštein 195.

Kajetáni 140, 142, 144, 281—284,
295, 887, 888, 419.

Kalec 202, 203.

Kalenda J. 178.

Kalendorf 818, 814, 850.

Kalenice 89.

Kalcher V. 118.

Kalich 28, 422.

Kališt 182.

Kaltenštein 126.

Kamberský J. 73.

Kamejk viz Kamýk.
Kameldulenští 141.

Kamen 162, 821, 856, 860.

Kamenice 87, 181, 272, 279, 416.

Kamenický V. 47.

Kamvk 167, 171, 172, Il, 208, 274.

275.

Kaneval 418.

Kanín 167.

Kapanice 821, 822.

Kaper Z. z Kaperšteina 9, 10, 18.

Kaplí 36, 47, 72, 78, 178, 225.

Kapíkova A. 23.

Kapucíni 144, 234, 285, 295, 337,

838, 864, 390, 892—894, 408, 420,

424.

Kapucínky 141.

Karel arciv. 56, 125, 128, 129 ; IV.

146, 150, 174, 197, 198, 228, 284,

371, 882, 400; VI. 261, 267, 320;
XII. 137.

Karlín 18, 255, 888.

Karlovice 168.

Karlštein 24.

Karmel 264.

Karmelitáni 34 140, 142, 144, 146,

147, 286—244, 264, 289, 295, 296,

890, 410, 420, 421.

Karmelitánky 141, 144, 166, 244, 245,

388.

Karolaty 180.

Kartousy 246.

Kartusiáni 141—143, 245—247. 296,

388—341, 864, 390, 391, 894.

Karvinská A. K. z Karviná 282.

Kaez O. 201.

Kaschnitz 118.

Kasolar K. 65.

Kastnerová M. 196, 197.

Kateina Sv. 195.

Kateinky (Katliarein, Kathrein) 121,

366. 424.

Kavanek J. 893.

Kavka viz z ían.
Kazkov 188
Kaznjoves 202.

Kázov 198.

Kbela 419.

Kbelnice 70.

Kdšice 274.

Keblany 206, 207, 252.

Kehrer F. 878.

Kechel J. 15.

Kekule A. 46, 62.

Kelch 28.

Kelchberg 28.

Kestany 221.

Kezhut V. 165.

Kfeller 428; Kfelerová 206.

Kholbach 78.

Kindermann 897.

Kinsberg 83.



Kinská 270, 314, á22: Kinský
166, 234, 279, 378, 386. 400.

Kinšperk 102, 277. 417.

Kirchner P. 48. 86.

Kirmiser K. 123.

Kladno 231.

Kladoruby 316.

Kladruby 89, 140, 144, 180—
199, 200, 248, 280, 295. 301,

378, 389.

Kladrun 325.

Kladsko 3. 5, 123—128.
Klanz J. 224.

Klára Sv. 252; viz i Panny.
Klárek 343.

Klarenburk 19.

Klarisky (Klárkv) 141, 144, 247—
296, 341-345, 352, 365, 370,

Klášter 145, 268, 309.

Klatovy 4, 5, 36, 39, 85—90,
99, 159, 169, 218, 219, 295,

417.

Klavary 192.

Klebersberg 26, 148, 178, 291.

Kleeblatt J. 38, 56.

Klecany 389.

Kleinebersdorf 128.

Klement V. 80.

Klementinum 10, 11, 30.

Klemná 15.

Klenov 204.

Klenové 65, 86. 87, 88.

Klenovice 83, 181, 205.

Klentice 394.

Kletice 158.

Klettendorf 136.

Klíany 260.

Kliín 276, 277.

Klier M. 98.

Klinštein 8, 20.

Klobouky 276, 317, 359, 360-
Klokoty 161.

Klomínek V. 288.

Kloster viz Klášter.

Kloukovice 9.

Klukovice 18, 33.

Kluky 36, 287, 288.

Klusáková A. M. 423.

Kmetinaves 277.

Knapoves 209.

Knhnice 321, 353—357.
Knnice 168, 170.

Knževes viz Knžives.
Knžice 168.

Knžípole 316, 318.

Knžives (Knžoves) 17, 27, 28
167. 168.

27, Knínice 321, 322, 324.

Knotek J. 225.

Knoviz 167—169.
Kobilka M. 104.

Kobsa K. 164.

Kobylí (Kobyly) 102, 309, 310. 313,

í

314.
•-if-

-187, Kobylnice 168.
^'

302, Kobylisy 28, 255.

Kobyly viz Kobylí. ^

Kocbe 181. f
Kocebenec 368.

Koclíov 95.

Koová R. 88; T. 227.

Koeborovice 338.

Koí F. 382.

-253, Koín viz Kozín.
391. Kochel J. 15.

Konigsberg 277.

98, Konigsfeld viz Pole Král. a Kunš-

390, wald.
Konigshain 125. 127.

Konigshan 95.

Konigshofen 50.

íKonigsmark 239.

Kotzelsdorf 95.

Kohoutovice 332. 359.

Koch K. 59.

Kochanov 261.

Kochy 360.

Koj etice 175, 195, 257.

Kojetín 274.

Kojice 194.

Kokory 104.

Kokoov 36, 287.

Kokoovcová K. 40.

Kokoovec A. 36.

Kokošin (Kokšin) 182. 1

Kolá F. 300.

Kolec 383.

-362. Kolešov 13, 287.

Kolidius V. 47.

Kolín 68, 192, 194, 195
Kohšov 13. 29.

Kolloredo viz Golloredo
Kolove 276—278.
Koloves 384.

Kolovrat 17, 37, 39, 40, 74—76. 87.

89. 91. 132, 148. 165, 171, 172.

178, 202, 220, 225, 226, 229.

237—239, 287, 347, 384, 407.

Kolsiniusová A, 45.

Kolský F. 384.

Komárov 13. 107.

Komín 108, 111, 322, 324.

;, 32, Komínek V. 407.

Konioany 208. 210, 211, 326. 328.
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Komotov 282.

Komthiirhof 126—128.
Konice 856—858.

Konin 277.

Konojedy 145, Í590, 296.

Konopišt 156, 881.

Konrád M. 126.

Kopanina 7, 11, IG, 28, 29.

Kopeek Sv. 857, 858.

Kopice 129.

Kopidlo 199.

Kopisty 257, 277.

Kopp 287, 406, 407, 411.

Kopiva F. 21.

Kopivov 881.

Korálek D. 86.

Korálkov 87.

Koranda J. 70, 211.

Korb 212.

Korkyn 211, 212.

Koruna Zl. 56, lU, Ub, 197, 204,
295.

Koryto 182, 200.

Koanský K. 161.

Kos J. K. 250.

Kosenfels 172.

Kosmonosy 264.

Kosoín 209.

Kosov 188.

Kos 162.

Kostajnovice 228.

Kostek 194.

Kostelany 815—819.
Kostelec 15, 16, 78, 84, 200, 208,

209, 260, 428.

Kostomlaty 128, 265.

Kostrany 97.

Košetice 26, 88, 181, 184, 280.

Košice 86.

Košíe 148, 154, 165, 167, 199, 200,

215, 224, 889, 409.

Košalov 178.

Koštnice 828.

Košumberk 4, 5, 80. 81, 98.

Koálková K. 196.

Kotigov 201.

Kotlasy 811—818.
Kotovice 280.

Kotva T. 84.

Kotvic O. 28.

Kotvin 276, 277.

Kotvrdovská A. 819.

Kotzebendz 368.

Kounice 155, 203, 219, 329, 334, 350,
422.

Kounov 418.

Kouim 22, 28, 50, 52, 146, 147,

172, 178, 188, 192—195, 197, 237,
258, 284, 287.

Koušický J. 149.

Kovalovice 299, 800, 359.

Kovaly viz Kobylí.

Koca 218.

Kovanec 286, 288.

Kovaovice 224.

Koverník 849.

Kozín 199.

Kozejedy 208.

Kozinec 17.

Kozínolia 209.

Kozlany 200.

Koznic A. 150.

Kozobudy 51.

Kozolupy 182.

Kožušany 880, 838, 334.

Krabice 276, 277.

Krabošov 280.

Krainburk 71.

Kraisl L. 201.

Krajovice 274.

Krajek 268.

Krají K. 268.

Kraj stanová F. 79.

Krakov 254, 267.

Krakovaný 194, 195.

Krakovský 74, 165, 178.

Král 71, 178, 217, 227.

Kralice 325.

Králíky 417.

Královice 75, 167, 199, 201—203.
Kralupy 274.

Kramer B. 800.

Kramulín 252.

Krámy viz Chrámy.
Kranigštein 266.

Krasejovka 252.

Kraseovice viz Krasoovice.
Krásná 274, 842, 368, 369.

Krasooviky 72, 75.

Krasoovice 75, 76.

Krassan 252.

Krastno viz Chrastno.

Krasykov 305—807.

Krasavce viz Krašovice.

Kraseovice 72, 75.

Krašín 276.

Krašlovice 168, 170.

Krašov 182, 203.

Krašovice 51, 53, 91, 188.

Kratonohy 94.

Kralošín 55.

Krausová D. 38.

Kravarský A. 47, 77.

Krava 276, 277, 299, 301, 304, 865.
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Kravsko 34;8, 852.

Kr 15H. 28tí, 287, 407.

Krma 840.

Krejovice 274.

Kremž 205.

Kesel F. 28.

Kretschmer 148.

Kreyssinger M. 49.

Kreytová A. 887.

Krchleby 195, 196.

Kriegelstein 149, 157. 271.

Kriegsfeld 50.

Krima 59.

Krinsdorf 96.

Kristelius D. 106.

Kritschen 107.

Krany 167.

Krnov 821, 892.

Krnsko 851.

Kroczer Š. 102.

Kronau viz Kelov.
Kromíž 4, 116—119, 818, 887, 864,

898, 400, 405
Kronfeld 298.

Kropp J. 116.

Krotenful 298, 299.

Krottensee 88.

Krsice 168, 169.

Krsovice 287.

Krsovský T. 287.

Krtek J. 51.

Krteš 188.

Kruh 189.

Krúglstein viz Kriegelstein.

Krumlov 8—5, 54—59. 98. 99, 205,
207, 208, 225, 252, 296, 847, 848,

865, 416.

Kupá 72, 74, 849.

Krupka 61, 62.

Krušec 260
Krušina 811.

Krutišová L. 152.

Kekovice 195.

Keov 198.

Kelov 841, 855, 857.

Keme 817.

Kemešín 259.

Kemešník 416.

Kenice 282.

Kepice 848.

Kesetice 72, 74—76.
Keslice 28, 224, 228.

Kešov 96.

Kídlov 850.

Kídlovice 849.

Kídloviky 809.

Kimice 149, 186, 228, 428.

Kimov 59.

Kinec 412.

Kivousy 25.

Kivsoudov 198.

Kíž 876.

Kižanov 808, 810, 814, 815. 822.

Kižany viz Kižmany.
Kižinkov 818, 314.

Kižmany 201.

Kížovníci 9, 128, 184—186. 142,
145, 152. 247, 248, 258—262, 267,
296, 870, 871, 878, 879, 886, 408.

Ktnice 119, 849.

Krtina (Ktinyi 860, 861.

Kšenice 282.

Kubice 825.

Kuerov 101, 102, 809, 818, 814.

Kuhrov 45.

Kuchaík M. 211.

Kuchaovice 849.

Kuhhvein K. 250.

Kiihnburd 285.

Kukleny 145, 264, 265, 296.

Kuklice 168.

Kukhk 76.

Kulm viz Chlum a Chlumec.
Kumburk 86. 68, 69, 86. 226, 266.
Kumrowitz 107.

Kuna J. 842.

Kunaš J. 206.

Kuninaves 209.

Kundratice 156.

Kuni 51.

Kunice 271.

Kuníko 51.

Kuningberk 277.

Kunovice 110, 817.

Kunštát 805, 806, 812, 885. 842,
848.

Kunšwcald 209.

Kunzendor viz Kuninaves.
z Kuperwaldu 888.

Kupier A. 88.

Kurdjov 826, 860.

Kurland viz Biron
Kurojedy 182.

Kurz A. 414.

Kuím 110. 822.

Kustošová 216.

Kusý S. 114.

Kutalková 197.

Kuteín (íl.

Kvasejovice 206, 208.

Kvasíce 848.

Kvasiny 289, 241.

Kvílíce 249.

Kvinov 62.

I
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Kvítkov 22.

Kvítková M. 45.

Kyjov 388, 353—856,
Kylchov 183.

Kvnice 112, 113, 119.

364.

Kyprenský 133.

Kvselovice 301, 303, 353.

Kvsibe] 178, 186
Kyšperský V. 278.

L.

Laaden 220.

Labtín 194.

Labou 69, 70.

Labudice 343.

Labu 149.

Lacek 424.

Ladron 110.

Laet L. 312.

Lahovice 181, 208, 209.

Laing L. 81.

Lamberg E. 118, 335.

Lamboy S. 242, 292.

Lamingen K. 293.

Lammormain 47, 77, 84, 114.

Lampertice (Lampersdorf) 95.

Landškroun 209, 210, 298, 417.

Landštein 198.

Lang 58, 352.

Lange Š. 340.

Langenbruk M. 13.

Langendorf 57, 58.

Langendonc 111.

Lanšperk 210.

Lapáková 88.

Lar 12.

Lariš 122.

Laschkles 252.

Láska viz Lazec.

Lašice 200.

Laškov 299, 300.

Lauterbach V. 224.

Lauterburg 278.

Lautschitz 310.

Laz viz Ponbuzlaz.
Lazec 341, 342.

Lazišt 55.

Lázn Janské 417.

Lažanská 30, 42, 400; Lažanský
203, 234, 293, 422.

Lažany 12, 15, 91, 164, 177, 184,

280. 353—355, 409.

Lbunov 354.

Leanská L. 255.

Leice 208.

Ledce 201.

Ledcká 77.

Ledice 276, 277.

Ledebour A. 29, 172.

Ledecký J. 13.

Lede 286."

Ledenický M. 347.

Ledkovice 328.

Lednice 202.

Ledron 347.

Ledvice 276.

Lehnice 5, 99. 127, 137.

Lechovice 339, 340, 343. 351.

Lechvice 352.

Leidacker 58.

Leischner V. 256.

Leleš 251.

Lelovo 280.

Lemberg 389.

Lemhus M. 131, 132.

Lemúsy 257.

Lenešice 263, 276, 277.

Lení 181.

Leny viz Hlinná.

Leopold biskup 105; císa 39, 40,

43, 56, 81, 92, 135, 226, 245, 320,

361, 362, 400, 405.

Leopoldsdorf 277.

Leskoscová L. 150.

Leskov 325.

Leskovec 318.

Leslie 265.

Lesnice 23, 339.

Lesnická A. 23.

Lešany 299, 300.

Lešovice 200.

Lešanv . Leština) 181, 187, 282,
283.'

Leštno 287.

Lethendorf 213.

Letky 22, 29.

Letovice 367.

Lety 167, 208, 209.

Leuckersdorf 71.

Leux A. 38.

Levenast 38.

Lewenau L. 104.

Leví (Levin) 14, 84, 127, 280.

Levice 360
Levín viz Leví.

Lexa J. A. 279.

Leypoltslieim 386.
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Levtersdorf 42.

Lhota (u Hradišt) 118: (u Kla-

drub) 188, 184;; (u Zbraslavi) 208.

209; (u Doksan) 282 ; (u Štern-

berk) 302; (u Žáru) 809, 312;
(u Jevíka; 306; erv. 24; Dl.

155, 177; Hlavá. 188; Horák.

305, 307; Jení. 243; Labou.
69; N. 195, 196; Mark. 252:

Mil. 174; Prost. 259; Pustá 195;

Sej. (Stáj.) 174, 177; Slov. 174,

177; Tš. 356; Zaj. 177; Žal 15,

16; Žand. 74; Žel. 70.

7,e Lhoty viz Boze.
Lhotky 283, 313.

Libava 106, 122. 130.

Libakonice 281.

Liboves 87, 417.

Liboc 258, 259.

Libdice 61, 239, 241, 276.

Libchoviky 22.

Libe 181; viz i Luben.
Libenice 192.

Liberec 191.

Libšice 4, 5. 7, 14, 18. 20. 21, 25,

28, 29, 265. .

Libšov 167.

Libtice 260.

Libevice 182, 183.

Libezice 17.

Libhoš viz Liboš.

Libchova 417.

Libice 167, 170, 317, 318.

Liblín 167.

Libná 54.

Liboany 98, 225, 276.

Libochovany 181.

Libochoviky 22. 29.

Liboš 353, 355.

Libotnice 276, 277.

Libou 150.

Libšice 210.

Libšteinský viz Kolovrat.

Licov 97.

Likov 220, 230.

Lidice 224, 226.

Lidlice 226.

Lidmice 325, 327.

Lidmovice 168, 170.

Liebenau 297.

Liebenberg 116, 344, 352.

Liebenthal 209.

Lieber V. 233, 380.

Liebotic 61.

Liegnitz viz Lehnice.

Liechtenstein 14, 33. 39, 57, 110,

115, 119, 120, 126, 218,266,267,

307, 327. 328, 331. 335. 338. 344-

345. 347, 405, 414.

Lichceves 167.

Lichtenburk 192—194. 219. 309 až
316, 343.

Lichtenštein viz Liechtenstein.

Likavec J. 19.

Lil 118.

Lihenthal 22. 36.

Lilienwald 359.

Limbek J. 71.

Lindava 137.

Linden 156.

Linec 242.

Link J. 302.

Linkert J. 17.

Lípa . 203, 416: z Lípv 299, 325.

326, 360.

Lipany 181, 208, 209.

z Lipé 252: viz i Berka.

Lipenec 208. 209.

Liptín 25/.

Lipnice 164. 279.

Lipník 106.

Lipno 224. 225, 234.

Lipov 344.

Lipská 197.

z Lípy viz Lípa.

Lisice 201.

Lískovec 325.

Lisov 177, 226, 280.

Lisovice 158
Lisson 203.

Líše 347.

Lišenovice 348.

Lišina 282.

Lišna 287, 418.

Lišov 64.

Lité viz Lity.

Lite 422.

Litice 94. 200.

Litickv H. 94.

Litohór 348, 350.

Litochleby 260.

Litochovice 281.

Litomice 4. 5, 14, 16. 18, 20—22.
25, 28. 34. 43. 62. 71. 84, 85. 98.

99, 146, 167, 169, 170. 173, 203.

215. 255, 265. 276. 278, 290, 296.

397. 417, 422.

Litomvšl 12. 106. 296, 298. 338. 416,

422,

Litovice 174.

Litovle 355.

Litvín J. 64.

Lity 198^
Litzau 97.

I
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Lnár 163, 165, 244.

Lobenštein 356.

Lobkovic 8, 10, 11, 23. 24. 29, 37,

52, 59, 60, 87, 100, 101. 123. 133,

158. 160, 185, 191, 215. 220, 238,

241, 265, 279, 293, 371, 398, 399.

Lobzy 182.

Lodnice 348, 349, 356, 358.

Lodhérov 66.

Lobl J. 71.

Loffler F. 393.

Lowenstein 164. 186, 287, 419.

Lowenthurm 38, 363.

Lohov 198. 199, 201.

Lohr J. 130.

Lohynie 276.

Lochkov (Lochov) 211.

Locliovice 237, 251.

Loket 277, 417.

Lomany 199.

Lomnice 182, 198, 302, 312. 321,

322, 331, 332, 416.

Lomnická 324; viz i Lomnice.
Lo patné 252.

Loreie 408.

Losina 280.

Lothar K. 83.

Lotus 168.

Loubí 203.

Louany 339.

Louka 316, 323, 324, 354.

Louka 116, im, 297, 344, 348, 352,

365, 395. 417.

Loukov 101.

Loukovec 263.

Louny 18 1, 416.

Loutka 58.

Loutkov 409, 410.

Lovtín 349.

Lštín 184.

Luben 158.

Lubenec 242.

Lubnice 103, 107, 358.

Lubny 324.

Lubotice 276.

Luby 89.

Luenice 160.

Lúka viz Louka.
Ludenice 342.

Ludmirsdorf 209.

Ludvig V. 237.

Lugov viz Lohov.
Luh 171.

Luhov viz Lohov.
Liitzov 287.

Luk viz Lukavec.
Luka viz Louka.
Lukava 104.

Lukavec (Lukavice) 223, 304, 305,.

416.

Lukavecká K. 73 ; Lukavecký P. 75,

195.

Lukavice 186, 283.

Lukavský K. 222.

Lukov 84. 167, 181, 321—323, 350.

Luková 209.

Lunet J. 148, 149.

Lny 181.

Lupanovice 350.

Lurag K. 11.

Lustenek 41, 61, 291.

Luškovice viz Lužkovice.
Luthochonice 281.

Lutska 209.

Lutych 293.

Lutzenbergová 111.

Lužany 186.

Luze 80, 81.

Lužec 169, 170.

Lužice 421.

Lužkovice 168.

Luzná 168, 181.

Lysá 146, 147, 162, 164, 165, 294,
390.

Lysovice 334.

M.

Magdalénky 262, 281, 296.

Magni F 338.

Magnis J. 229.

Mach 171.

Machovice 52, 206.

Maidelberg 125.

Maidenburg 343.

Mainer M. 389.

Mairitz 252.

Maiteny S. 104.

Makaov 168.

Makowitz 421.

Malabaila J. 155.

Malec 89.

Malejovice 75, 192.

Malenovice 331.

Malešice 83, 168, 183, 223, 284.

Malešov 76, 162, 163.

Malevice 181.

Malíkovice 171.
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Malin 192, 195, HlO.

Maliny 209.

Málkovice 182.

Malomrice 110. 111. 825, 326. 859,
860.

Malovec J. 57, 86.

Maltezáci 124, 125, 240, 884.
Mánes J. 875.

Mantín 208, 422.

Manice 840.

Mauner R. 102. 176.

Mansfeld 120, 278.

Mantov 280.

Manriquez 12.

Marcel J. 288.

Mariaschein 62.

Marie Terezie 62, 74, 97, 102, 104,
105, 127.

Margelíkov 842.

Markus J. 874.

Markvart D. 202.

Markvartice 207, 252.
Marradas 41.

Marsano M. 410.
Marschalek 106, 180.

Marschen 62.

Marstad J. 82.

Maršov 62, 241.

Maršovice 847, 848.
Martinves 276, 277.

Martinic 8, 12, 16, 17, 87, 89, 40,

71, 87, 118. 149, 281-284, 288.

270, 286, 410.

Maratice 816, 818.

Masojedy 197, 198.

Mašice 816
Mašovice 181, 849.

Maštov 61. 241.

Mathaeides Š. 110
Matyáš 8. 11, 12, 88, 55, 72, 219,

811, 818, 819. 885, 856.
Maxim in J. 106.

Maxmilián II. 7. 72, 100, 128, 150.
827, 850.

Mayer F. J. 415.

z Mayern 111, 829, 409.
Mayteny S. 117.

Mazánek D. 261.

Mechov 181, 184.

Meí D. 268.

Medlov 108, 810, 821.
Meggan 118.

Meisler J. 217.

Mkovice 184.

Mel 121.

Melitáni 125, 851.
Mlník n-^, 160, 167, 177, 191, 201,

224, 225, 246, 280, 417.

Melsingová 111.

Mnín 824—826.
Menšík J. 9.

Menštein 9.

Merklín 88. 222, 228, 241, 889.

422.

Merode 84.

Mertzdorf 186.

Mstec Hei-m. 156, 168, 228, 417;
Voj. 297, 811, 818, 315.

Msto N. 41, 417.

Metelsko 181.

Metternich 88, 208, 858.

Metzinger J. 126.

Mezeí 810. 811.

Mezeíko 112, 118.

Mezholezy viz Mezoles.
Mezihoí 51.

Mezilesice 265, 360.

Meziíí 259.

Mezoles 76, 77. 188.

Mian H. 8, 20.

Midlovarv 181.

Miedek M. 152.

Miegwitz 124, 126, 127.

Miggazi K. 98.

Migvice viz Miegwitz.

z Michalovic B. a J. 264.

Michalovi V. K. 877.

Michelsdorf 147, 209. 310: viz i Ves
Vel.

Michna 11. 18, 23, 37, 50, 84, 242,

250, 287. 292, 418.

Michov 854.

Mikuláš Sv. 195.

Mikulice 121.

Mikulov 385, 837. 364, 394.

Milán 228.

Mileves 67—70.
Milovský J. F. 75.

Milešov 865.

Miletice 170.

Miletínko 195.

Milevo 181.

Milevsko 145, 212, 274. 275, 296.

874
Milfram 844, 349, 352.

Milhostovice 809.

Mili J. 400.

M líov '^'^^.

Miliovskv J. 206.

Milíkov 181.

Milikovice 252, 813.

Milkov 181.

Milkovice 131, 1.32.

MiUesimo 176, 215. 286, 424.

Milner V. 188.

Milobuzv 187.

\
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Miloovice 274.

Milostín 181.

Milostovice 865.

Miltigau 8H.

Mimo 416.

Mimoovice 274.

Minetová J. 226.

Minetti J. 409.

Minice 62, 181.

Minichová A. 255.

Minorité 146. 248, 249, 251, 252.

262—268, 296, 298, :-iH6, 887, 845

až 846, 865, 890—892, 415.

Minych J. 10.

Mirbach 248.

Miroslav 182, 191, 851, 852.

Mirošov 818.

Mirovský A. 158.

Mietice 88, 266.

Miseron N. 208.

Mislice 851, 852.

Mistin 816, 817.

Mitlecherová 113.

Mitrov 75, 76.

Mitrovice 16, 24, 89, 91, 98, 222,

226, 251, 815, 840, 422.

Mitrovslvý A. 821.

Mittelsteine 126, 128.

Mláce viz Mladotice.

Mladoov 205.

Mladota 52, 81, 191, 225, 241.

Mladotice 181, 199, 201, 202, 317, 818
Mlavin 201.

Mlékojedy 84, 85,. 274.

Mlinoha viz Mlýnec.
Mlýnec 181.

Mlýnský J. 50.

Mntš 276.

Mniší 367, 868.

Mnišovský R. 16, 86.

Mnišstvo 868.

MoCerady 181.

Moidlce 199.

Model 181.

Modlany 62.

Modlov 111.

Modlíce 885.

Monitz 824.

Monnichhof 867, 868.

Mohleis viz Smolin.

Mohlna 209.

Mohren viz Javorník.

Mohuice 252.

Moisetschlag 252.

Mojné 205.

Mokrá 205.

Mokrolázce 866.

Mokropsy 9, 167, 211, 212, 884.

Molartina A. IHO.

Molitoris 110, 418.

MoUart 827.

Monte Albano 52.

Montort 65.

Morák J. 88.

Moravany 259, 260. 825.

Moraviany 889, 840.

Morenfels 88.

Morgendorf 417.

Morkovice 299.

Morkuvky 109.

Morschen 62
Morv 8.

Moržinl51, 217. 219, 281, 272, 287,

889, 416, 422.

Moice 846, 847.

Mokov 102.

Mosetstift 252.

Moschenhof 128.

Most 14, 192, 257, 259, 262, 263,

296, 889, 422.

Mostice 810.

Moštišt 822.

Mošvic 849.

Motoly 12, 167, 198, 200.

Motte Fouque 127.

Moutnice 882, 888.

Mradice 170.

Mramotice 848, 349, 852.

Mratín 52.

Mrázek V. 888.

Mrhlice M. 159.

Mrchojedy 150. 187.

Mstétice 12.

Mšeno 286.

Muckov 84.

Miihlfrauen viz Milfram.
Muhlheini J. 876
Muhlwenzel E. 177.

MuUer F. 410.

Miinsterberg K. 802, 812.

Mukaov viz Makaov.
Mukodly 114.

Munda V. 824.

Mundi 'S^^.

Munk V. 840.

Murstetten 112, 114.

Múry 276, 277.

Mutius 85.

Myslík 248.

Myslina 188.

Mysliveek J. 218.

Myškovice 174, 178, 197, 422.

Mýto 205, 208, 209, 259, 417.

Mže 82.
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N.
Naeradec 254
Naeratice 809.

Naetín 222.

Nádasdv F. 87.

Nádherný J. 208.

Nadlešice 244.

Nadrybí 200.

Nagaroli 46.

Nagl J. 50.

Nagy 422.

Nahoránky 89.

Nahoreice 292.

Nahošice 181.

Náchod 41, 115, 417.

Naklo 858—855, 857.

Nakonice viz Nedakonice.

Naloužany 821, 822.

Nameda 278.

Námstí 888, 864.

Napkov (Naprov) 260.

Naryserov (Narysov) 92.

Nasedlovice 825.

Násile 856.

Nasylava 829.

Našerace 809, 810.

Našeratice 850.

Natshrati 222.

Natterman V. 76.

NazLlaz 276.

Názhore viz Zho.
Nebovidy 214, 884.

Nebemov 88.

Nebi-e 88.

Nebrenice 22.

Nebreziny 198.

Nebušice 11.

Nebužely 167. 172.

Neeratice 809.

NedabvUce 25.

Nedakonice 816, 817, 819.

Nedamiice 858.

Nedhšt 164.

Nedtovice 168.

Nedražice 186.

Nedvdice 170.

Nedvídek J. 804.

Negronia T. 60.

Nhošovice 418.

Nechanice 181.

Nechutín 848.

Nelahozeves 171.

Nelcl J. 88.

Nelešovice 108. 104. 107.

Nmíce 182. 276, 816, 817. 828, 848.

Nmioves 69.

Xemojanv 118. 842.

Nenkersdbrf 181, 182.

Nennowitz 821.

XepoUsy 170. 171.

Nepomuk 809.

Neprobyhce víz Neprovíce.
Neprovice 200.

Nerad M. 287.

Neradíce (Xeratovice) 167.

Neestce 168.

Nesabhcz 59.

Neschwitz 418.

Nesovec 888.

Nestarox-ice 824.

Neškaredíce 72, 75.

Netohce 168, 169, 204. 417. 418.

NetoHcký V. 206.

Netvorská 278.

Neuburg 156; víz i Nymburk.
Xeudek 186.

Neudorfel 840.

Neudorf 87.

Xeuhof 210
Neumeyer J. 112.

Neumrice 220.

Neupaur V. A. 405.

Xeusattel 61.

Xeustadt 845.

Xeustadtl 187.

Xeutomíce 167.

Xemvall ^^)^. 862.

Xeveklov 258. •

Xevi 167.

Xe\átkov 52.

Neymar D. 112.

Nezabudíce 209.

Nezabvhce 59.

Xezaniyslice 299, 800.

Xicolai 409.

Nidošice 247.

Xiederschwedeldorf 128.

Xikolice 860.

Xímburk viz Xymburk.
Xíneko 167.

Xínonice 199. 200.

Xisá 8—5. 99, 128, 129, 259, 260.

424.

Xístl V. 20.

Xižburk 8.

Xoha Kozí 299.

Xonnenhof 252.

Nonner J. 88.

Norbert víz Panny.
Xorbertíní 848.

Noín 209

i

1
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Nosalov 189.

Nosalovice 826, 828.

Nosek J. 842.

Nostic 52, 89, 162. 178, 215, 284,

270.

Nothaft 251.

Noutonice 226.

Novák B. 155; P. 288.

Novákovice 168, 169.

Novohradský J. 172.

Novotný J. 257.

Nunice (Nuniky; 21, 22, 28, 277.

Nusle 148, 155, 878, 415.

Nussbaum J. 118.

Nymburk 192, 219, 258, 295, 422.

Nýany 280.

O.

Oberdorf 25 1

.

z Obern J. M. 419.

Obersteine 126, 128.

Obidkovice 858.

Obitecký J. 228.

Oblajovice 186.

Oblaz 849.

Obojchnice 181.

Obora 8, 198, 208, 887.

Oboišt 278.

Obrawitz viz Zábrdovice.
Obrovice 289, 241.

Obianberk T. 299.

Obrany 808, 810, 825, 840, 841.

Obic 210.

Obiství 296.

Obst E. 44.

Obytov 818.

Obytce 168, 288.

Ocas J. 44, 879.

Oek J. 412.

Oihov 276.

Odkolek A. 94.

Odlezly viz Otlech.

Odoleny 192.

Odenovice 848.

Odepsy 167, 170.

Oehlhiitten viz Lhota.

Oels 259, 812.

Oettingen 212.

Ohnišovice 182, 184.

Ohrozim 883.

Ohuov 280, 282.

Ochoz 824, 359—361.
Ochsenhausen 858.

Ojbín 7.

Ojprnice 280, 422.

Oj vín 7.

Oko 16, 17, 29, 167.

Okrouhlá 205.

Okrouhlí 174.

Olbersdorf 129.

Olbram 878.

Olbramovice 45, 47, 178, 180, 825.

Oldichov 167, 208, 209, 854.

Bílek: Statky a jméuí

Oldichovice 868.

Oldiš viz Oldichov.
Oldišov ( Oldov) 867.

Oleksovice 848—850.

Oleš 287.

Olešek (OleŠKo) 276, 277.

Olešinky 818.

Olešná 182, 418.

Olešnice 11.

Olešniko 819.

Olešno 259.

Olešovice 849.

Olomouc 8—5, 100—107, 118, 117,

119, 160, 192, 194, 210, 224, 251,

297, 298—801, 805, 809, 810,

818, 814, 816—818, 821, 880,

888, 884, 888—841, 845, 847,

849, 852, 858—859, 862—865,
891, 404.

Olšany 195, 196, 883, 88?, 416,

424.

Olší 828, 324.

Olšov 200.

Olšovice 188.

Onšovice vi/- Honešovice.

Opaany viz Opoany.
Opatov 298, 416.

Opatovice 805, 806, 848, 354, 878.

Opava 4, 5, 99, 119—122, 805, 809,

316, 818, 321, 322, 854-856,
865-867, 414, 424.

Opavský G. 85.

Opelský 184.

Opiová 89, 284.

Opolany (Opoleny) 167, 170.

Opole 5, 121, 188, 805.

Opolt 244.

Opoany 4, 5, 7, 18, 14, 28. 26. 29,

81, 65.

Opoyovice 348.

Oppel B. 47.

Opperštorf 77, 78, 130—182.
Opsinnigová 73.

Orasin 276.

Orlice 78.

2?)
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Orlík 258, 25-4.

Orlov 260.

Oechov V. 107, 881, 882, 848.

Oechová 820.

Oechoviko 881. 882.

Oešín 825. 828.

Osek 1()7. 170. 809.

Osiany 29iJ, 800.

Osik 2()y.

Oslavany 198, 827, 828.

Oslnice 167, 224.

Oslov 276.

Osliichov 168.

Osovt 108.

Ossburg V. 154.

Ostašovice 224.

Ostein 168.

Ostrašany 257.

Ostražili 156.

Ostein L. F. 76.

Ostré 84.

Ostromir (Ostrom) 245, 246,

Ostrov 117, 145, 158, 176, 179, 181,

188, 209, 212, 874.

Ostedek 52, 58.

Ostihom 822.

Ošelin 186, 266.

Otakar I. 114, 167, 189. 199, 202,

247, 248. 274, 276, 815, 817. 821,

880, 849, 854; II. 160. l.9, 192.

201,202, 204.212, 217, 219, 250,

251. 258. 280, 848, 891, 892.

Otšice 168, 182.

Otlech 201.

Otmky 167.

Otnice 882.

Otov 159.

Otradice 816.

Ottengriin 88.

Ottersdorf 18.

Ottík V. 122.

Ottopach 50.

Otvice 59.

Otvojice 167.

Ou . . . viz U . .

.

Ovenec 108. 166. 167, 168, 170, 171.

281.

Ovny 158.

Ozlov (Oztlov) 276.

I

P.

Paar K. 29, 154.

Pabnice 72, 75, 76.

Pable F. 118
Pacov 146, 248, 296, 890.

Paczto 820, 821.

Paislavice 816.

Palavice 841.

Padochov 828.

Pacht D. 22.

Pachta51, 214, 220, 280, 288, 289,

270, 288, 889
Páka N. 71, 246, 272, 296.

Palec (Pali) 276—278; viz i Police.

Palm 111.

Palonín 889, 840.

Panatz 101.

Pandice 850.

Pankrác 155.

Panny Anglické 166, 240, 245, 888;
ádu sv. Angely viz Uršulinky

;

sv. Kláry viz Klarisky ; sv. Nor-
berta 275, 279—884.

Panov 822.

Paradice 87.

Paradis 87, 51, 211, 286.

Paraviin J. 284.

Pardubice 78, 128, 214, 258, 254.

264, 267, 296.

Pardus 856.

Parešovice 816.

Parník 209.

Paedly 889, 891.

Paseka 161,

Pašejov 168. 169.

Pataníek F. 828.

Pauláni 140, 142, 144, 246, 268 až

274, 296, 846—848, 365, 878, 875,

890, 420.

Pauspertlum 884.

Pavel IV. 249
Pavlov 889. 840.

Pavlovice 102, 809—811, 818, 814.

Pavlovský 100, 155, 178, 812, 828.

Payerová D. K. z Payersbergu
(Bayersbergu) 25.

Pazmany M. 101.

Pecehus F. 61, 284, 270.

Peck K. 86.

Pecka 245, 246, 272.

Pecky 828. 851.

Peitersberg J. M. 416.

Pekar 188.

Peklo 69.

Peldimovský J. 18.

Peleš viz Pah.
Pelhimov 880, 416.
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Pná 66.

Pnín 299, hOO.

Penischek V. 62.

Pergen 24:1.

Perger viz Berger.

Pergler K. 4:21.

Pergner J. 59.

Perchtolsdorf 209.

Perkov 276.

Permesgriin 277.

Pernfurová lll-i.

Pernštein 106, 225, 288, 267, 805,

810, 821, 856, 898.

Pernšteinec 72, 74.

Pernšteinská M. 12.

Pertoltice 188. 209.

Peruc 428.

Pesvice 59.

Pesík P. 18.

Pesíková L. 255.

Pšina 278.

Peška K. 125.

Petersdorf 18, 16, 46, 89, 188, 2.84

;

viz i Petrovice.

z Peterswaldu 162, 270, 405.

Ptipsy 276.

Petráková M. 19.

Petrasch M. 109.

Petrovice 51, 90, 91. 221, 277. 292,

304, 818, 849; viz i Petersdorf

a Pustjov.
Petrovsko 409.

Petržilková D. 18.

Petín 11, 84, 167, 169, 200, 201,

228, 224, 281, 888. 884, 411,

419.

Peyznach J. 287.

Pfaffendorf 198.

Píister J. 185.

Pchery 168.

Piaristé 97, 217, 281, 264, 347, 422.

Piccolomini 82.

Pieroni F. 94; V. 174.

Pichelberg 60, 62. 226, 255.

Pilgram viz Pelhimov.
Pilis 820, 821.

Pilmersreuth 251.

Pilsenberg 814, 819.

Pipiusová E. 226.

Pirkau 188.

Pirkov 276.

Pirkštein 417.

Pirník 801, 302.

Písená 78.

Písecký 418.

Písek 91, 168, 170, 221, 295, 418.
Píšany 293.

Pišely 292.

Piš 81(), 818.

Pivíii 857.

Pivo 145, 159, 294.

Pizzini J. 288.

Planá 162, 208, 412, 417, 420.
Plasná 65.

Plasy 21, 26, 140, 144, 145, 167,
169, 182, 197—204, 295.

Platejs J 47, 158, 154.

Pleis viz Pilis.

Plesky 418.

Plesná 809.

Plezony 182.

Plchov 168.

Plichla J. 250.

Ploschka viz Dlažím.
Ploskovice 228
Plotišt 71, 79, 80.

Plumlov 106.

Plze 8, 88, 86, 88, 168, 181, 188.
185, 201, 208, 221, 222, 259, 278,
280-284, 289, 292, 295, 890, 416,
417, 422.

Pntluky 181.

Pobžice 92.

Poboí 192, 194.

Poary 804.

Poátky 64, 814.

Poenice 857, 868.

Poepice 274.

Poernice 224, 259.

Poitek 818.

Podbrady 169—171, 192, 214. 219,
260, 416.

Podéúsy 181, 188.

Podhorský J. 9.

Podhoí 167, 170.

Podivín 816.

Pudlešín 170.

Podmokly 88, 169—171, 181. 200,
245.

Podmole 852.

Podolí 12, 15, 154, 281, 818. 860, 417.
Podolská A. 46.

Podolšany 192.

Podoly 107.

Podpuš K. 61.

Podruhlí 168.

Podskalí 18, 174, 176,881,382,407.
Posch A. 255.

Poschwitz 59.

Potting 52, 280. 250, 285, 289, 292.
423

Pogarel J. 888.

Pohled 145, 166, 198, 218. 214. 245,
295.

29*



452

Pohorsko 89.

Poho 65.

Pohoelice H22.

Pohoovice 168.

Pohoí 91.

Pokatitz 4^21.

Pokoj ov 312, 318.

Pokoj ovice 850, 351.

Pokorný J. 119.

Pokratice 15, 18, 28, 215.

Pokutice 421.

Poláková B. 257.

Poláky 241.

Pole 168; Král. 340, 341, 364, 394;

Zl. 261.

Polehradice 108, 111, 360.

Polein viz Palonín.

Polepy 168.

Polešovice 319.

Police 145, 189, 295, 416; viz i Palec.

Polika 208
Polišovice 316, 317, 319.

Polkim 192.

Polkovice 325.

Polná 309, 423.

Polnika 313.

Polom 354, 366.

Polyxena A. 102.

z Polžic 270.

z Pomuka Jan 184.

Ponbuzlaz 92, 167, 180.

Poniatovský J. 356.

Popel 59, 87, 100.

Popelín 65. 67.

Popelová K. 293.

Popov 282.

Popovice 69, 70, 79, 80, 176—178,
316—318, 348, 353, 423.

Popovský T. 188.

Popper O. 172.

Poešín 205.

Poíí 183, 186, 218, 219, 220, 223,

228, 230.

Posadov 79, 95.

Posluchov 333, 334.

Posobice 260.

Pospíchal J. I. 408.

Postoloprty 183.

Postižín 168, 170.

z Postupic A. 302.

Pošimice 260.

Potenštein 15, 254, 259, 282, 417.

Potok 182
Potschendorf 95.

Potštein viz Potenštein.

Pottenštein viz Potenštein.

Potting viz Poetting.

Potušan K. 288.

Potvorov 199. 200, 203, 259.
Potvorovice 316, 317.

Pouek Š. 261.

Povejšil 47.

Povolilová R. 166, 180, 219, 237, 270.
Povolný J. 250.

Pozadí 248.

Pozna 305.

Pozoice 392.

Pozetín 274.

Prae 215, 217, 348.

Prádlo 161.

Praemonstráti 126, 140. 174, 176,
274—283, 296, 297, 348-362, 365,
373, 394, 399, 401, 402. 404, 414.

Praemonstrátky 140, 275—284, 296.
Praha 3—54, 65, 77, 78, 89, 91, 93,

98, 99, 140, 144-156, 159, 160,
165—179, 190, 191, 196—201, 204,
214-217, 222—235, 244, 247 až
251, 257-262, 268—272, 281, 284
až 289, 291—296, 327, 348. 352,
359, 370—388, 398—404, 406—416.

Prachatice 55, 168, 169, 373.

Prache 86, 89, 168, 169, 180, 297,
418.

Prachová 281.

Pravonín 420.

Price 274.

Preidar J. 49.

Preisler M. 381.

Pretzner 346.

Priesen viz Bezno.
Priessnitz viz Beznice.
Primkenov 132.

Prinzenštein 134, 137.

Pritschapel 59.

Probice 343.

Probluz 79.

Procházka F. F. 272.

Prokop Veliký 301; markr. 305;
J. 359.

Promnic H. 7.

Pron D. 45.

Prose 361.

Prosimice 260.

Proskau 333, 362.

Prostjov 338, 364, 392, 405.

Prostibo 184.

Prostomice 349.

Prostranná 106.

z Prošovic 380.

Protivec 58.

Prhonice 16, 22, 23.

Pruk 92.

Prukner 306.

I
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Prunersdorf 118.

Prusinovský J. 101, 108 : V. 100. Ub.
Pruskovská J. H6, 47, 48, 72; Pru-

skovský 121.

Pruss 61.

Prusy 858.

Prušanek 101.

Pruskovská J. 58.

Pehozy 192.

Peapel 59.

Pedboice 72, 75, 169.

Pedenice 188.

Predklášterí viz Tišnov.
Pehejšov 280.

Pehoov 206, 208.

Pelou 416.

Pemysl viz Otakar.
Pemyslovice 857.

Perov 102—104, 162. 808. 884, 854,
868. 898.

Pestanice 277.

Pestavlice 209.

Pestavlky 108, 104, 167, 208, 209,

284, 288, 287, 859, 860.

Peštice 188—185, 248
Petín 88, 280, 282.

Pevorovská A. 250.

Pežleb 121.

Píbek 826.

Pibenice 242.

Pibíková S. 809.

Pibislavice 859.

Píbor 818.

Píbram 4, 90—98, 210.

Pibyslav 192, .809.

Píov 171.

Píhoda A. 48.

Pichovice 186. 218, 228. 2S7.

Pichovský L. 298.

Píkluky viz Pítluky.

Pílepy 168.

Píluší (Píluky) 848.

Pím 79, 80.

Pimda 259.

Pímtice 115, 116, 848, 849. 852.

Primyslov 848.

Pítluky 816. 817.

Pítoky 76, 192.

Pitulenov 188.

Píza K. 858.

Psáry 167, 168.

Pšovka viz Sopka.

Pták 179.

Ptenín (Ptevn) 88, 168.

Ptín 842. 848.

Puché 72, 75, 76.

Puchfelderová A. 12.

Pulec 809.

Pulpán K. 96, 407.

Puncov 868.

Pustjovo 804. 805.

Pustim (Pustom) 100, 107, 828.

Pus M. 224.

Puteanová S. 52.

Putice 282.

Putsche 809.

Putz Ig. 291.

Putzová K. 241.

Puzdany 809, 810. 818, 814.

Q.

Qualtenberg 28.

Questenberg 284, 275. 857. 862, 402,

411.

Quinau 62.

Qumtanová D. 215.

Quinqueretz P. 257.

R.

Rahenhaupt F. 195. 196.

Rahenštein (Rabštein) 145. 191, 289,

296.

Raice 813.

Raín A. 49, 180.

Rainoves 215.

Radbo 181.

Radedice 200.

Radice 168.

Radecký V. 285.

Radjovice 167, 224.

Radenfeld 805.

Radenín 162.

Radestínek 812.

Radešín 814, 815.

Radhostice 192.

Radikov 101, 858.

Radim 177, 226, 228, 245—247, 272,

Radimil 299
Radimovice 818.

Radkovice 112, 817.
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Radlass 841.

Radlice 18, 216, 217, 224, 225. 227, 228.

Radnice 156, 245, 839, 840, 417.

Radovice 809, 818.

Radokov 188.

Radochov 188.

Radomyšl 418.

Radonín 812, 818.

Radoovská Z. 10.

Radostice 277.

Radostínek 814.

Radostovice viz Radostice.

Radotín 208, 209.

Raichtoan 806.

Raj 84.

Rajhrad 175.

Rájov 22, 51, 205, 270.

Rakov 15.

Rakova 800.

Rakovice 181.

Rakovník 172, 226, 242. 279, 294,

888, 407, 418.

Rakšice 847, 848.

Rakvice 849.

Rapotín 881.

Rastely 92.

Rašínová E. 246.

Rašov 210.

Rašovice 74.

Rataj 118.

Ratiboský J. 61.

Ratibo 121, 259, 866.

Ratkov 805.

Ratzenberg G. 278.

Rauka viz Rouka.
Rauffová B. 79.

Rauch M. 106.

Rauchstein 218.

Rauschaw 210.

Rausnitz 107.

Rauss 284.

Rauštain 218.

Rayman A. 217; viz i Reiman.
Regenstein 84
Regersdorf 126, 128.

Regniers A. 60, 62.

Rechenberg 187.

Reichenbach 259.

Reichersdorf 82.

Reichlovna 15.

Reichstadt viz Zákupy.
Reiman N. 118; viz i Rayman.
Rein 84.

Reindl J. 800, 821.

Reindler P. 118.

Reinfeld viz Berg.

Reinlich 102.

Reinprechísdorf 209.

Reiser J. 887.

Reith 58.

Reithmann A. 28.

Rengersdorf 125—127.

Renner V. 250.

Reutt 58.

eže 167.

Rheinstein 84, 175.

Rhinek 52.

Riedl J. 80.

Riegerschlag 66.

Riese M. 29.

Riesenberk 185, 811.

Riesenburk 91, 221, 282, 257. 817.

Richenburk 27.

Richza 859.

Ringer 418.

Ringhoffer P. 872.

Riolburg 278.

Rise-Stallburg M. 172.

Risenbach 60.

Risenburk viz Riesenburk.
Rittberg 842.

Ritterštein 848.

Rittová (Rittyová) 287, 256.

Robce (Robice) 181.

Roe M. 78.

Rossler J. 278.

Rohace 276.

Rohan K. 288, 297 ; L. 172.

Rohatec 276, 277.

Rohosec 270, 824.

Rohoš 822.

Roche 14.

Rochefort 172, 297.

Rochov 14, 276.

Roketná viz Rokytná.
Roketnice viz Rokytnice.
Rokošín 159.

z Rokyc viz Stela.
Rokycany 222, 890, 416.

Rokytná 848—850, 888.

Rokytnice 108, 104, 810, 848. 851.
Rokytník 18.

Ronne 15.

Ronov 155, 168, 814, 418.

Ronšperk 82, 287.

Rorbach 809.

Rosa A 154.

Rosahenfeld 888.

Rosenau 252.

Rosenberk 56, 125.

Rosenfeld M. 278.

Rosenštein 894.

Rosenthal 25, 857. 859.

Rosenwald L. 255.

II
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Rosice 299.

Rosnice 79, 80.

Rosochatec 214
Rosovka 177.

Rossau 272.

Rostejné 42.

Rostele viz Roztyly.

Rostoky viz Roztoky.
Rošín viz Roštín.

Roštnice H25.

Roštny 801, 802.

Roštín 118. 817, 858, 855.

z Rotal (Rothal) 8, 109, 868, 864.
Rothburo: 810.

Rothenhaus viz Hrádek erv.
Rothwasser 129, 209.

Rottenberger 51.

Rottenburg 190.

Roubanín 805.

Roubovice 81.

Rouka M. 176.

Roudka 805—807.
Roudnice 24, 29.

RouDOv 115, 228.

Rousinov 150, 840.

Rousmirov 818.

Rozblesy 417.

Rozin K. 46; J. 47.

Rozteyney 42.

Roztoky 8, 20.

Roztyly 50, 58.

Rozvadov 181.

Rozvailová B. 815.

Rožarov 888.

Rožalovice 155, 278, 428.

Rozinka 818.

Rožmberk 84, 55, 156, 157, 206,

252, 258, 275.

Rožnov 252.

Rpety 181.

Rubna 400.

Rudka (Ruda) 805. 825.

Rudolf II. 78. 56, 64, 72, 107, 126,

187, 205, 806, 818, 827. 887, 407.

Rudoltice (Rudolsdorf) 188, 209.

Ruchvany 210.

Rudiger 818.

Riingel 84.

Ruland V. 56.

z Rummerskirchu 28, 409.

Ruppersdorí (Ruprechtice) 209.

Rusinov 107.

Rusko (ves) 858.

Ruthard M. 194.

Rže 55.

Ržené 86, 46.

Ržová 50.

Rybensko 109.

Rybná 112, 209.

Rybnie 88, 202.

Rybník 209.

Ryby 102

Rydingrová M. 88.

Rygr O. 215.

Rychnov 95, 252, 287, 422.

Rychnovský A. 95.

Ryman 174.
^

Rymnice viz Rimnice.

Rytov 208, 209.

Rylter M. 9.

Rytteršicová z Ryttersfeldu A. 46.

Ryvolovský 19.

Ryzmberk viz Svihov a Svihovský.
Rzavé 49, 88, 162, 286.

tL.

ád Nmecký 129, 402.

ásná P. 377.

eeany 194.

eice 64, 813.

eika M. 47, 49; eiky J. 51.

ekovice 108, 111, 811, 825, 394.

edhošt 278.

ehly 167.

eho IX. 167, 360; X. 277, 280;

^ XlIT. 82, 100, 104, 107.

ehoov 112.

eka er. 205.

emešín 259.

enec 222.

epa 102, 258.

epice 167.

epešín 55.

epík J. 9.

epín 98, 172, 217.

Repnice 182.

epory 16, 28, 29.

eporyje 28, 201.

eišno 42.

ete 168.

evntice 168.

evnice 208, 209, 211.

ezno 254, 281.

ežnovice 827.

z ían 87, 117, 184, 224, 232, 283
íky 218.

!
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ikonín B24.

ím 3, 5, 141, 25H
Rimnice 108, 404.

ímov 54, 56—59, 98.

íp 215.

isutv 417.

s.

Saalhaushof 127, 128.

Saar viz Zdar.
Sádek 317, 318.

Sadeler J. 387.

Sadová 265, 349, 410.

Sadoví 168.

Sadská 193.

Sága viz Paradis.

Sachsengriin 206,' 423.

Saint-Genois viz Genois.
Sakraza 305.

Saladín 55.

Salazar B. 52.

Salice 209.

Saller M. 86.

Salm-Neuburg S. 103, 118.

Salney 95.

Salzberg 180, 294.

Samotin 213.

Sarabice 88.

Saras 262
Saratice 360.
Satalice (Satelice) 25, 33. 224, 225.

Sattenwolf V. 108.

Sawersdorf 102.

Savoi L. 227.

Saxová A. 237.

Sázava 144. 145, 187, 188. 209, 255.

295.

Sázané 160, 278, 279.
Sazomin 312, 313.

Sbuinic (Sbuncz) viz Zbýiiice.

Sebnitz 96.

Sebrowitz viz Žabobeky.
Sebuzín 16.

Se 73.

Sedice 24.

Sedlák A. 260.

Sedlany 171.

Sedlec (Sedlice) -44, 140, 144, 162.

191—197, 199, 213. 259, 276, 280,

281, 282, 295, 315, 320, 379, 390,

401, 423.

Sedlek 353.

Sedlešovice 348.
Sedlice viz Sedlec.
Sedlišt 182, 186, 276.
Sedlnickv H. 121.

Sedlo N.'61; St. 26, 39, 91-93. 183,
221.

Sedm vesnic 297.

Segmiller A. 37.

Segtir A. 300.

Sehrbuz 213.

Seibersdorf 209.

Seidl H. 150.

Seidlitz J. 395; ze Seidlic M. A. 135,

Seidowitz 263.

Seiffersdorf 126.

Sekerka L. 24.

Sekyanv 183, 280.

Selib 322.

Selpe 322. 323.

Selovice 111. 114.

Semanin 9.

Semany 57.

Semetice 121.

Semilv 417.

Sendec M. 121.

Senec 201.

Senftleben 102.

Senice 303, 356.

ze Sereni J. 420.

Ser\dté 140^ 141, 144, 284—290. 296.

361, 362, 365, 373, 381, 389. 394.

403. 414, 420.

Servitius M. 122.

Seskovice 360.

Severin J. 50-

Sezemice 75, 181. 192; vi^. i Vladi-

slavice.

Sezemín 310.

Sezima J. 14.

Sferin J. 47.

Schaabner 71.

Schaffgotsch 135, 191, 243. 412.

Schallersdorf 115, 116, 352.

Schammers 66.

ScharíT J. 328.

Scliattenberg 57.

Schatzlar viz Šaclí.
Schebelau 358.

Scheiner P. 128.

Schellendorf 134.

Schemersdorf 252.

Scherschnik L. 123.

Scherz J. J. 345.

Schifner J. K. 180.

Schillersdor 121.
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Schilling 115.

Schimberger J. 804-.

Schina 62.

Schindler F. .59; J. 111, Ul.
Schirnitz 251.

Schlegel 124, 127.

Schlegelsdorf 12(3.

Schmelwitz 1H6.

Schmidel (Schmiden) S. 155, 176.

Schmidgrábner 61, 291.

Schmidl viz Schmidel.
Schmidt A. 227, 228; Š. 885.

Schmiedburg F 178.

Schmilauer P. 112.

Schmit V. 59
Schmoltz 185.

Schneider F. 815.

Schoffer A. 106.

Schonaich J. 130—182.
Schonau 28. 428.

Schonbach 255.

Schonbar 71.

Schonberg viz Sumberk.
Schonborn 84, 185.

Schonbrunn 228, 818.

Schondorf 868.

Schonfeld 78, 88, 227.

Schoníicht 88.

Schonhof 818.

Schonkirch 110.

Schonkirken K. 285.

Schonpflug 148.

z Schonsbergu viz Kroczer.

Schonwald 277.

Schonweisová A. 178.

Schossel 59.

Scholtis J. 117.

Scholz 127.

Schossenreuth 252.

Schramm 194.

Schreiter Ig. 148.

Schrenk 180.

Schroll 59.

Schrollenberk 98.

Schubert J. 118.

z Schutzen A. B. 886.

Schiitzendorf 213, 299
Schultz J. 125, 126.

Schurz 98.

Schutznert A. 241.

Schwalbenfeld 814.

Schwarz J. 118.

Schwarzenberg 58, 156—158, 165,

196, 207. 227, 258.

Schwarzenfeld 413.

Schwatz viz Svtec.
Schwedeldorf 123, 124, 127.

Sibertová A. 226.

Sickingen 288.

Siebendorfel 297.

Siebenthan 218.

Siebert K. 287 ; Th. 157.

Sifridsdorf 209, 818.

Sigburg 256.

Sigmund císa 171, 192, 202, 211,

260, 275, 278, 288, 840, 861, 883.

Sichart J. 109.

Sichelsdorf (Sichlingsdorf) viz Zi-

chhnek.
Silberfluss 806.

z Siná Š. J. 321.

Singer K. 401.

Sirakovice 74.

Sirotky 816.

Siejovice 168.

Sixt A. 13.

Skala 145, 176, 179; Skála Hr. 218.

Skala M. 51.

Skalice 197,' 198, 209, 276, 295,

309 359.

Skalická (Skalka) 81, 82, 279, 857,

420.

Skálová L. 155.

Skalsko 286, 288.

Skapce 181, 183.

Sklené 318.

Skobenskv 424.

Skoice 188, 278.

Skornic 866.

Skornov 187.

Skoronice 841.

Skramníky 187.

Skrbe 853.

Skrbenský J. 804, 366.

Skrbimí 322.

Skryje 328, 824.

Skrvšov 423.

Skidel 205.

Skišovský J. 195.

Skivan J. 49.

Skivany 166. 291.

Skiihrov 45. 209, 225, 254.

Skurek J. 117.

Skvrov 188.

Slaný 17, 28, 146, 158, 168, 231,

278
Slapy 180, 208—212.
Slatina 181, 182, 209.

Slatinice 422.

Slavata 268, 394.

Slavatová 65, 118.

Slávce 252.

Slávek 274.

Slavíkov 419.
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Slavkov 108.

Slavkovice 809, 318
Slavonice 318.

Slíchov viz Zlíchov.

Slivenský V. 80.

Slivice 181, 241.

Slivka A. 24il.

Sloupnice 209, 259.

Sloupno 277.

Slove 260, 310.

Slubice 349.

Sluhy 13, 258.

Slupy 284, 288. 291, 296, 403, 414,

420.

Služetín 182.

Služín 333.

Služský S. 13, 173.

Smeno 17, 171.

Smetana J. 341.

Smíchov 154, 155.

Smil 187.

Smilkov 149, 292.

Smilov 193.

Smiice 423.

Smiická K. 147.

Smola Z. 170.

Smolin 350.

Smrková D. 278.

Smrkovice 67.

Smrtka 36.

Smyslovská M. 239.

Sndovice 22.

Snopoušev 183.

Sobice 445. 246.

Sobchleby 61, 62.

Sobek 175, 366, 399.

Sobkuská 110.

Sobnov 416.

Sobra 247.

Sobslav I. 383; II. 182, 198.
Sobslavský J. 51.

Sobsuky 117, 118, 286. 292, 423.
Sobšice 107, 394.

Sobin 150.

Sokolov P. 174.

Solnice 192, 239, 241, 254, 259, 260.
Solopisky 52, 81, Í67, 198, 225,

241.

Somssich J. 29, 172.

Sori (Soritsch) 125, 127.
Souches 336.

Soukup V. 45.

Souov 195, 196.

Soutice 93, 191.

Sovinec 129, 345.

Sovinky 398, 400
Spachendorf 318.

Sparcová K. 385.

Spielberg 325, 331.

Spitice 74.

Spitzberg 242.

Spitzenberg 194.

Sporck viz Špork.
Sporitz viz Spoíce.
Spork viz Spork.

Spoíce 61, 62.

Spranger B. 387.

Springerová 154.

Srbce (Srbe) 80.

Srbecký P. 9.

Srbice 276—278.
Srlín 15, 26.

Srubny (Sruby) 199.

Staadl 301, 302.

Stadnicki F. 121.

Staenglová E. 33, 149.

Stahremberg 39, 136.

Stálec 158. 423.

Stanke J. 127.

Stakov 280. 282.

Stantice 184.

Stanlík J. 36, 46.

Stanovíce (Stanovišt) 325, 328.
Stark J. 186.

Starkov 189, 417.

Stašov 282.

Starovice 324. 325, 327.

Starovíky 324.

Starý S. 388.

Staechovíce 305.

Statenice 171—173.
Statívníce 167, 168, 172.

Stbikuvice 201.

Steídlová M. 241.

Stein D. 113, 114.

Steinbach J. 266.

Steinkirchen 252.

Stnovíce 145.

Stentz R. 177.
^

Šternberk viz Šternberk.

Sternfeld 149, 157, 271.

Stešov (Stžov) 168.

Stey A. 415.

Stiegnítz viz Ktnice.
Stíeiová M. 227.

Stichovíce 353.

Stínava 126.

Stinky 25.

Stiín 287.

Stockau viz Pivo.
Stody 280, 282.

Stohr L. 159.

Stophaní J. 224.

Storbesrg T. 43.

I
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Stossová 15.

Stradenice (Stradonice) -iix oO, 62.

167.

Stradou 208.

Stradov 252.

Strahl M. 18.

Strahov 40, 171, 175, 176, 275, 276,

280, 827, 848, 851, 852. ;',57, 859,

878, 887, .888, 894, 899. 402, 411,
412.

Strachotice 848.

Strachwitz 858.

Straka P. 25, 80.

Strakonice 418.

Straany 252.

Stranná 274.

Stranov 177, 178.

Stránský M. 287; P. 84.

Strasoldo 126.

Strassburg 281.

Straškov 215.

Stráž 64, 245, 259, 260.

Stražisko 857.

Stražišt 199.

Stražkov 24.

Stražkovice 252.

Strážnice B. 195.

Stranov 818.

Strecker J. 409.

Stredonius P. 84.

Stech S. 117.

Strejkov 89, 91—98.
Strnouvice 187.

Stroj etický J. 60.

Strolz 418.

Strouhal M. .808.

Struhae 242.

Strunkovice 168.

Stebichovice viz Stbikuvice.
Steblenice 184.

Stedokluky 17, 27, 28, 82.

Stela 89, 44. 89.

Stela R. V. 76; V. O. 278.

Stehce 280. 840, 841.

Stelná 855, 856.

Stemchov 824.

Stemy 160.

Stezoy 181.

Stíbek 826.

Stíbro 246, 266, 280, 296. 878, 890,

428.

Stimelice 169.

Stítž 298, 299, 828.

Stízov 209.

Stížkov 167.

Stiirzenberg 112.

Stupešice 844.

Stiirmthal 216.

Subati A. 58.

Suckau 182.

Sudice 110, 111.

Sudomie 854.

ze Suché viz Rabenhaupt.
Suchodol 167.

Suchohrdly 852,

Suchomasty 287.

Sukdoly 842, 848.

Sukov 182.

Sukovice 816—818.

Sulek 805.

Suletice 225.

Sulevice viz Kaplí.
Sulislav 201.

Sušany 198.

Sušice 260, 272, 819, 858.

Svárov 88, 91, 219.

Swarow K. 110.

Svacnice 281.

Svatoovice 417.

Svatoslav 822.

Svatoslava 824.

Svatozla 209..

Sweerts viz Špork.

Svémyslice 167, 171, 884.

Svtec 258, 261.

Svtí 79.

Svtov 814.

Svídnice 4, 5, 99, 186.

Svijany 218, 418, 420.

Svinae 158.

Svince 205, 206.

Svinice 889, 891.

Svinná 182.

Svinošice 859.

Svitava 854—856, 859.

Svoboda J. F. 76.

Svojšín 287.

Swol viz Zvole.

Svratka 818.

Svreves 87—89.

Sylva-Tarouca 214.

Syrovice 828, 882, 888.

Sytná 182, 188.

Sytt J. G. 898.

Syvice 881, 882.
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g.

Šabasová K. 876.

Šachí 93—96, 98.

Šarfenbach 188.

Šafránov 216.

Šaldorf 852.

Šárky 12, 177, 21.8.

Šatov 849.

Šebelka F. 878.

Šeberov 176, 177.

Šebetov 817, 854, 857, 858.

Šejnov viz Bohusodov.
Šelakovice viz elákovice.
Šemanské hory 57.

Šemberová A. 120.

Šemeice 252.

Senfeld 288.

Šenkovice 859, 860.

Šenpach 255.

Šerkovice 324.

Šestajovice 24, 33, 257.

Šestary 265.

Šestlice 167.

Šetjovice 72, 75.

Ševitinsko 168. .

Šic F. 88.

Šiiheovice 424
Šitbo 159.

Šitboice 331—833.
Škerlovice viz Skrlovice.

Škreta 87.

Skrlovice 812, 314.

Šlapanice 192, 809, 343, 347.

Šlapníky 181.

Šlayerová D. 51.

Šleglov 126.

Šlechtín J. 75.

Šleinic M. 85.

Šlik 82, 413, 418.

Šlosárek J. 111.

Šlovice 282.

Šmelvice 136.

Šoff J. 216.

Šonov 94.

Šonwald 251.

Sopka 145, 160, 246, 294.

Špalek J. 21; Špalková M. 38
Španovský J. 844.

Špetla V. 381.

Špork 162. 163. 173, 179, 190. 280,

^ 285, 290, 291, 418, 419.

Springerová viz Springerová.

Srepl J. 153.

Šáhlavy 188, 281, 282.

Štajrovice 108.

Stampach 186.

Štarnov 842.

Šastný F. 195.

Staufenbergrová 88.

Štchovice 162. 283.

Šteinkeller 122.

Šteinsdorf V. 184.

Štnc 80.

Štnice 80.

Štnovice 186, 222, 287. 292. 296.

Štpánkovice 365.

Štpánov 855, 356.

Stepánovice 87, 88, 181, 328, 824,

854.

Stpkov 851.

Šternberk 9. 36, 87. 48, 54. 56. 65.

112, 166. 204. 282, 245. 251. 272.

279, 298, 299, 800, 801, 832. -^-^^S.

841, 345, 356. 864, 3S1. 892. 419

Šttovice 299, 388, 884.

Šteyer M. 52.

Štiboice 816. 818.

Štiín 176.

Štramberk 102.

Šturm J. 211.

Šturmfeld 25.

Štúrovice 109.

Šumberk 880, 838, 864.

Šumlazy 181.

Švábenice 258, 259. 825,

Švagrov 340.

Švamberk 266. 275.

Švakov 58.

Švec J. 49.

Švible K. 49.

Švihov 55, 221, 222, 230.

Švihovská 91, 220; Švihovskv 14,

268, 885.

Šviková M. 153.

T.

Tábor 18, 14, 28, 26, 51, 65, 91. Táhl S. 17, 82.

146, 161, 165, 248, 294, 409, 410, Tachlovice 191, 219, 284, 389.

416, 418, 420—428. Tachov 181, 237, 278. 296, 326, 390.
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Tachovice 158.

Talack 95.

Talmberk 90, 93, 173, 274, 28-4, 403,

413.

Tamfeld 60.

Tamischsdorf 209.

Tanner J. 82, 83.

Xanzman J. 174.

Tarnovice 5, 138.

Tas 322, 331.

Tasalce 353.

Taschberg L. 206.

Tasovice 343, 344, 35li 352.

Tatec 187.

Taverat 344.

Taxis 81, 283.

Tázaly 333, 334.

Teice 322.

Teínves 14.

Tchlovice 412.

Tejnice 200.

Tejniky 104.

Tel 4, 5, 65, 66, 112, 113, 118,
119, 181, 394, 395.

Telena 181.

Telíce 184.

Telnice 107, 328.

Templái 223, 406.

Tenczin J. 121, 122.

Tenetitz 60.

Tepenec 339.

Teplá 280, 417, 423.

Teplice 23.3, 416.

Teplišovice 150.

Terciáii 418, 420, 424,

Terešov 161, 287.

Terezín 279.

Termanka 177.

Termesify (Termeshof) 213, 214.

Teschau 83.

Teschner P. 172.

Tšanky 118.

Tšany 310, 329.

Tšenice 360.

Tšetice 349, 353—355, 357.

Tšice 303.

Tšín 5, 6, 70, 86, 122, 123, 365,
367—369.

Tškov 198—200.
Tšov 83, 321, 421.

Tšovice 55.

Tttice 89, 299, 300.

Tetin 281.

Tetov 16, 48, 50.

Tetschendorf 14.

Tettaurová A. 48.

Teiiffenbach 54, 272.

Textor U. 56.

Tham F. 98, 355.

Theatini viz Kajetáni.

Theodorici villa 318.

Ther J. F. 207.

Thomasova J. 414.

Thomigsdorí" 209.

Thumburg 291.

z Thumpachu 380.

Thun 285.

Thurn 81, 113, 283.

Thysebartová G. 20, 375.

Ti e fenau 330.

Tiefenbach 37.

Tiegel V. 188.

Tichá M. 152; Tichý J. 28, 227.
Tirpings 209.

Tisov 92.

Tisová 182—184, 283.

Tisovice 278.

Tišnov 197, 297, 298, 314, 321—324^
364, 394.

Tisová 186.

Tištín 327.

Tišvic F. 103.

Titschein 102.

Tkanovice 340.

Tkaný F. 303.

Tloskov 220, 288.

Tloskovský 258.

Tluksa J. 218.

Tlustousy (Tlustovúsy) 257.

Tobiashof 128.

Tobiašovská 404.

Toník 10.

Tochovice 90.

Tolentino 307.

Topolanský J. 115, 328, 348.
Topolany 333, 353.

Torstensohn 117, 137.

Toušice 174.

Touškov 181—185, 282, 283..

Tovaov 106.

Tovary 109, 110.

Tov .339, 340, 355.

Tragenberk 50.

Trantusch 241.

Traplice 316, 318.

Traugott 424.

Trautenthalová A. 283.

Trautmannsdorf 36, 74, 180, 222^

226, 232, 246, 271, 284, 293, 311^
406, 407, 411.

Trávník 383.

Trka 36, 41. 42, 69, 73, 93, 96.

Trkov 338.

Trková M. 173.
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Trebnitz viz Tebnice.
Trejevice 251.

Trembský P. 258, 886.

Trenker J. 110.

Trennitz 251.

Tepín 842.

Treuburg J. 147.

Treuenwald 62.

Treunberg 50.

Trevisiusová A. 88.

Triesenhof 251.

Trinitái 142, 144, 291, 296, 868 až

865, 875, 408. 420.

Trmal M. 174.

Trnava 822.

Trnce L. 18.

Trnová 182, 184, 186, 194, 280, 281.

Trnovnice viz Strnounice.

Trojovice 297, 857, 858.

Troskotovice 850.

Troubky 118.

Troverová K. 287.

Trpík 209, 299.

z Truové L. 22.

Truns K. S. z Trnu 22.

Trusenz 60.

Trutnov 96, 2o8, 259, 417.

Truzenice 60.

Teba 24.

Tebenice 84, 169, 171, 178.

Tebešice 166.

Tebnice (Tebiš) 184-, 249 ; viz

i Aulík.

Tebomvslice 108.

Tebo 05, 56, 145, 157, 158, 207,

294, 417.

Tebonín 195, 196.

Tebokovice 848.

Tebotov 211, 212.

Tebov 106.

Tebová 209, 210, 821.

Tebovice 299.

Tebovle 188, 198.

Tebušice 168, 276.

Tebušín 28.

Temošná 201.

Temošnice 201.

Teskolupy 274.

Tícšiiovec 209.

Tídvorv 195.

Títž 221.

Tschern 59.

Tuapy 428.

Tuhoš 182.

Tuchomnce4. 5, 7, 11, 18, 16, 17,
22—24 29.

Tiirmaul 59.

Tíirnberg J. 288.

Turpes 209.

Tulichov 78.

Tma V. 416.

Tunchovský J. 92.

Tunkl J. 806.

Tupadly 164, 225.

Tupšice 848.

Tupice 816, 817.

Ture 289, 241.

Turek H. 170.

Turien 858, 859.

Turkov 816. 865.

Turková D. 25.

Turov 280.

Tuanv 5. 107—111, 119, 181, 188,

885.

Tuí 4, 70. 71.

Tuskany J. 250.

Tužetice 853.

Tužetín 167.

Tužín 247.

Tvarožná 826, 828, 892.

Tvorovice 801, 808.

Tyglová M. 88.

Týn 189.

Tynany 51, 274.

Týnec 167, 168, 194, 195, 200, 248
až 250, 280, 297, 857, 858, 117.

428.

Týneek .856.

Týneko 248.

Týnice 208.

Týništ 72, 74, 77.

Tyralla J. 147.

Tyrn viz Drné.

í

u.

Ubeli L. 256,

Údlice 59.

Udražka 199.

Udražský 221.

Údrcký A. 202^ V. 61.

ildr 82, 61, 202, 228.

Ugarte 116, 852,

Uherce 205, 280, 858.

Uherice 78, 807, 816.

Uherec 181, 182, 854.

Úliersko viz Uherce.

Uhrov 222, 265.
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Ubrice 249.

Uhínves 167.

Újezd 22. 82, 86, 87, 107, 158, 167,

170. 175, 181, 198, 200, 2i2, 2;U,

245, 246, 252, 260, 282. 28H, 2U9,

316, 818,822—324, 858, 888,411.
Újezdec 88, 94, 170, 171, 17(), 178,

200, 224, 226, 280, 849, ;!58.

Ulfeld F. 86.

yirichsdorf 208, 209.

Úlík viz Aulík.

Úmonín 76.

Unánov 848; viz i Vyhnanov.
Unín 62.

Unov 816, 855.

Unklasy viz Vonoklasy.
Únšov 88.

Únšovice 816.

Úntice 858.

Ungarschitz viz Uherice.
z Ungerschitz viz Berchtold.

Unhoš 170.

Uniov 298, 845, 865.

Uniovský J. 65.

Unruhe 250.

Unruher A. B. 408.

Unwerth 214.

IJnzeitiíí K. 807.

Úpa 258, 259.

Úplev (Úplevice) 199.

IJpohlavy 170.

lírbair 115. 116.

Urban IV. 809; VI. 157; Vlil. 82,

105.

Urliau 107.

Ursin V. 54.

Uršiilinkv 144, 145. 268, 292. 296,

297, 882, 884, 885, 878, 887, 408,

412.

Úsilov 88.

Úsobrno 858, 854.

Úsov 258.

Ústí 167, 169, 208, 209, 210, 219,

, 295, 890.

Úševice 181.

Úš 14. 16, 25, 84.

Ústk 14, 28, 29, 84.

Úštn 858.

Úštnovice 315, 816, 318.

Ústí viz Úš.
Utšenice 360.

yttwitz 59.

Úvalna 356.

Uzdarská A. 10.

V.
Vacek J. 35, 46.

Vacinov viz Michna.
Václav král 10, 150, 157, 158,

184, 185, 202, 208, 210, 211,

228, 218, 247, 248, 250, 256,

259, 262. 274, 280, 281,310,
321, 338, 343, 355, 360, 398,

Václavice 322.

Vacov 282.

Wagner 95,378; W^agnerová V.

Wahlmiiller Ig. 358.

Valberice 259.

Valmanice 209.

Valdek 158.

Walderode A. 241; F. 98; J. P.

Walderová A. 22.

Valdice 245, 246, 296, 390.

Valdická 247.

Valdov 272.

Waldstein 8, 12, 38—35, 40, 67-

84, lOl, 120, 129, 130, 138,

151, 156. 164, 178, 186, 187,

196, 217, 234, 241, 244-246,
256, 262, 270. 285, 287, 323.

385. 399, 404, 410.

Valcha 70.

169,

228,

258,

818,

402.

113.

844

-70.

147.

190,

255,

380.

Valkoun 215.

Wallerstein 212.

Wallis 113, 242, 287, 352.

Valno 354.

Walsee 252
Valtice (Waltersdorf) 209, 317.

Valtérov (Valtírov) 159, 182.

Wamberk 15.

Varadín 299, 351.

Warensbach A. 178.

Wartenberg 5, 13, 137, 171, 220,

259, 348, 412.

Wasserthal 38.

Vatenice 181.

Vattice 218.

Vatín 310, 312, 318.

Vazanice 826.

Važany 107, 111, 316, 818, 383,

.840, 841, 857.

Velnice 228.

Vcov 188.

Vedlice 20, 28.

Vedrovice 114.

Weghuber J. 116.

Weibl F. 154.

Weidenheim K. 180, 212.
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Weichseln 252.

Weinberg 428.

Weinsberg 293.

Weipernic viz Ojprnice.

Weiss A. 217, 227.

.Weisskirchen H55.

Weissová M. 287.

Weitersfeld J. 300.

Veith J. 279. 288, 297.

Weitmile 118, 161, 326.

Vejrov 55. 70.

Vejrovice 343, 344.

Vejto 55.

Vejvanovice 265. 321.

Velatice 325, 328.

Velehrad 140, 202, 298. 314—321
326. 364. 392.

Velenický M. 92.

Velemyšloves 60—63, 92.

Velenice 169.

Velenov 168. 169.

Velenovice 316, 317.

Veletín 354.

Veletov 193.

Yelichov 276. 277.

Velík 1. 7.

Veliká 316. 317.

Velimov 424.

Veliš 68, 70,

Welmschloss viz Velemyšloves.
Velprdv 276.

Veltže 168.

Veltrusy 276, 277.

Velvarský M. 152, 153.

Velvarv 25, 170. 418.

WelzpurK J. 310.

Vmyslice viz Výmyslice.
Vencelíková 88.

Wencelius J. 211. 284.

z Wendlingen 386.

Wendlinger J. 42, 211, 215.

Went^-chitz 252.

Werdek 125. 127.

Verdugo 147.

Vernerová 233, 237.

Wernersdorf 135, 209.

Vemeice 14, 25.

Verneíovice 209.

Wernhard Fr. 373.

Wernstadtl 14.

Veronika J. 250.

Werthenfeld 24-4.

Ves Dl. 57, 92, 193, 194, 213, 403
Nová 16, 23, 29, 192. 193, 208
246, 309, 313. 324. 327, 340
Ho. 251; Kivá 167; St. 305
sv. Václava 257; Vel. 147, 148

Vesce (Vesec) 8, 20. 79, 94, 164
168, 188, 213, 252.

Veselé (Veselí) 314—316, 362. 365.
Veseliko 156, 162.

Veselý M. 47.

Weschitz 61.

Vestec viz Vesce.
Vesterloo 163.

Vstonovice 316.

Všice 61.

Všanv 276.

Vetla 312, 31.3.

Vtrovský M. 26.

Vetín 57.

Weys V. 152.

Vznice 112.

Vžník B. 372; z Vžníka B. 220.

Vchvnský z Vchynic 16, 50, 109,
270, 279.

Vicenice 87, 88, 222.

Víkov viz Prusinovský.
Víde 5. 94. 95, 98, 297. 335, 352.
Wideršpergar F. 89.

Vidim 181. 208, 209.

Vidník 316.

Vidovice 177.

Wiesenberg 320, 321.

Viherov viz Výrov.

Viklantice 409.

Wjkleíf 339.

Viklešice 317.

Vikletice 292,

Viktora V. 382.

Wildenstein T. 54.

Wildštein E. 251.

Wildtlial 416.

Wilhelmswerd 208, 209.

Vilhoš 70.

Wilmsdorf 123—125. 127.

Wimmer 154, 278, 279, 288.

Vinary 104.

Vina 104.

Vinace 167.

Vinae 194.

Windberg 297.

Windischgraetz 103. 185, 273.

Vinná 181.

Winneburg 83, 358.

Vino 79, 284.

Winterberk 86, 112.

Winterfeldová J. 250.

Wiprechtsdor viz Výprachtice.

Wisew 316
Wischau viz Víškov.

Víska 324.

Víškov 100, 299. 323, 337. 364.

395, 405.
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Višna J. 57.

Višn 205, 252.

Vitanovice 98.

Vitiovice 205.

Vítek 180, 271, 2SU, 810.

Vitha M. -49, 162, 286. 418 ; Vithová
K. 218.

Vitice 168.

Vitín 51.

Vitinves 69.

Vitonice 801, 802.

Vitoslavice 276.

Vítova D. 9.

Witten 846.

Vladimiice 199.

Vladislav 147, 167, 181, 185, 191,

195, 198, 199, 202, 206, 218, 229,

261,275, 827, 888, 842, 858,867,
898. 407.

Vladislavice 181, 188.

Vlachovka 54.

Vlásky 252.

Vlašim 254, 802, 827, 412.

Vlaverýn V. 49.

Vlek ryt. 201.

Vlice 207, 416.

Vlkov 209.

Vlkovice 168.

Vlnov 117.

Vlnovice 822.

Vlk Z. 22.

Vlkanov 79, 289.

Vlkošov 182.

Vlkova 225, 226.

Vlkovice 817.

Vlkýš 181.

Vlna F. 287.

Voda Dobrá 71, 809, 818, 814; Hojná
416; Kuí 417; Odolena 28, 24,

25, 29; Stará 158.

Vodrady 187, 209
Vodika J. 10: M. 117; T. 878.

Vodka 865, 866.

Vodany 155, 218, 221, 228.

Vodochody 16, 28, 29.

Vodokrty 188, 281.

Vodolka 172; viz i Voda Odolona.

Vogel F. 411.

Vogelsang viz Lhotka.

VohanCice 109.

Voitersreuth 251.

Voitsdorf 209.

Vojice 246, 247.

Vojický J. 246.

Vojí Ct. 58.

Vojkovice 276, 277.

Vojnice 191, 276, 277.

Bílek : Statky a jmní.

Z Voj slavic J.^198.

Vojžnišovský Š. 78.

Vok P. 55, 56.

Voká S. 46, 47.

Vokáová A. 49.

Voko viz Oko.
Vokoun A. 190.

Vokice 51.

Vokšice 219, 251.

Volanice 149, 287.

Volinská K. 104.

Volešek viz Olešek.

Voletice 80.

Wolfiusová A. 88.

Volíí 114.

Wolfrang A. 59.

Wolfsberg V. 256.

Wolfsgersten 114.

Volkova A. 148.

Voikovice 816.

Volmer 198.

Volšany viz Olšany.

Voly 418.

Vomice 825.

Vonoklasy 9, 211, 212.

Vopcha 226.

Voporany viz Opoany.
Vorkloster viz Pedklášter.
Vorlík 252.

Vosek 156.

Vostromice 246.

Vostromíský B. 18.

Vostronický 246.

Vostrovský J. 9.

Vošklaud P. 86. 47.

Vošlanoda 86.

Votice 287.

Vožice Ml. 156.

Vrabí 218.

Vrabina 280.

•Vrabský J. 218.

Wran 59.

Vraany 168.

z Wranliolze 898.

Vranov 182, 846, 847, 850, 865.

Vranovice 181.

Vráškov 215, 276. 277.

Vratnín 807, 864, 898.

Vratislav (msto) 5, 99, 105, 128 až

180, 184—18(;, 866; (hrab) 70;

(kníže) 166; (král) 858; viz i Mi-

trovice.

Vratislávka 824.

Vratislavská L. 10.

Vratislavova viz Mitrovice.

Vrativojovice 182.

Vravice 825.

80
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Vrba J. 196, 401.

Vrbatkv 299, 300.

Vrbice l4, 36, 51, 69, 98, lOl, 180,

251, 343.

Vrbiany 276, 277.

Vrbna J. 51; hrab 351.

Vrbno 102, 167, 169, 248, 335, 367.

Vrcov 55, 57, 58.

Vrchoslavice 276.

Vrochn T. 237.

Vroutek 257.

Vršany 316.

Vršovice 8, 148, 154.

Vršovci 276.

z Vrtby 40, 52, 54, 83, 201, 274, 287.

Vrutek viz Vróutek.
Vrutnin 307.

Vrutice 167, 168, 281, 282.

Wrzau 55.

Vesovcová M. F. 83.

Vesovice 25, 72, 73, 75, 173, 184.

278, 353, 355.

Vsobren 353.

Vstiš 280.

Všeboice 333.

Všehrd 59, 200, 203.

Všechlap 170.

Všechovice 322, 324.

Všechromy 225, 226.

Všeruby 201.

Všestary 265.

Všestudy 59.

Všetaly 103.

Všetary 184. ,

Všetuly 301.

Všetuhy 302.

Wullersdorf 115, 116.

Wunsch F. A. 78.

Wurben Št. 121.

Wuiiderbaldinger 273.

Vydi-í 112.

Vyhnanov 321, 322 ; viz i Unánov.
Výmyslice 321—323.
Výprachtice 209.

Výrov 184, 199.

Vyskoil E. 421.

Vysoany 60, 377, 406, 413.

Vysoká 18, 84, 313.

Vyšehrad 50, 187, 197, 200, 212,

223, 224, 275, 281, 330, 375, 382,

388, 397, 407, 415.

Vyšili V. 19.

Vyšinovský A. 256.

Výškoice 13.

Vyškov viz Víškov.

Výškovice 301.

Výšovice 301—303.
Vyzovice 117.

Z.

Zábhlice (Zabilic) 167, 203, 209.

Zabití 70.

Zablaany 316, 317.

Záblatí 55.

Záboí 169, 194, 195, 424.

Zaboviesky 209.

Zábrdovice 109, 114, 140, 359—365.
Zabrušany 194.

Zábech 306.

Zadek 318.

Zaden 183.

Zádová 349.

Zaha 4, 5, 133, 312.

Zahlinná 205.

Záhon 255.

Záhorkov 205.

Zahoíany 184.

Záhoíice 224.

Záhoí 98, 168.

Zahrádka 32.3, 324.

Zahrádka C. 152.

Zahražany 262.

Zachrašany 171.

Zajeí 309, 310, 313, 314.

Zájezd 17.

Zajíc 158, 179, 232.

Zákupy 191, 416, 417, 424.

Zakšov 276.

Zalešany 197.

Zalezla 209, 276, 277.

Zalezlice 169.

Zálezly viz Zalezla.

Zalizla viz Zalezla.

Zaloov 95.

Zalší 259.

Zaltice 205. t

Zalužany 158.

Záluží 280, 421.

Zameli 159.

Zámezí 69.

Zamlyní 168.

Zamlyšany viz Zamlyní.
Zapsky O. 225.

Zapy 225.

Záruba 79, 176, 257.

ze Zásady viz Ocas.
Zásmuky 251.
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Zasow viz Sázava.

Zastízel 299, H:U, 801.

Zavadilka 800.

Zavišice 102.

Závorice 805, 80().

Zbejšov 859—8B1.

Zbenice 180, 224, 226.

Zb 70, 71.

Zbšice 26, 274
Zbešov 828.

Zbina 146.

Zbiroh (Zbirov) 158, 21-i.

Zborovice 864
Zbraslav 208—218, 874, 890, 416.

Zbraslavice 860.

Zbudov 274.

Zbuch 280.

Zbýnice 276, 277.

Zdbrady 224.

Zdebudice 192.

Zdnice 55.

Zderaz 147, 151, 158, 154, 181, 257

až 262, 296, 878, 879, 40 '..

Zdrec 218.

Zdslav 80.

Zdtín 116, 805, 842, 848.

Zdik J. 858.

Zdislav 80.

Zdounky 116, 118.

Zedliscli viz Sedlec.

Zehender J. 110.

Zeil 107, 419; viz i Gejl.

Zelingerová A. 12.

Zel 412.

Zeller 857.

Zemšice 406.

Zemetice 121.

Zippendorf 252.

Zerkovice 822.

Zettlitz 428.

Zho 155, 184, 209, 822.

Ziejíelhals 128.

Ziegcnfuss 209.

Zichlinek 209.

Zimmermann A. 217.

Zimo 84.

Zink 25.

Zlakovice 180.

Zlamanka 118.

Zlatníky 817, 422.

Zlechov 815, 817.

Zlíchov 16, 28. 24, 29.

Zlobice 858, 855.

Zlupnice 209.

Zminná 192.

Zniov 81.

Znojmo 5, 4, 114—117, 119, 297,

3Ó7, 316, 822, 828, 886, 888,

34,3_34.5^ 847—849, 852, 858,

862, 864, 865, 395, 396.

Zobl K. 226.

Zohse viz Sázava.

Zornštein 395.

Zoubková A. 116.

Zru 76, 260.

Zsittin 844, 852.

Zub V. 198
Zuberstein viz Kámen.
Zubí 216.

Zuckerhandel viz Suchohrdly.
Zuklín 44, 89.

Zunovský P. 225.

Zvanovice 169, 224.

Zwickau 252.

Zvíkov 204, 252, 274.

Zvitavka 857.

Zvole 210, 312—314.
Zvonovice 107, 328.

2.

Žabilice 298.

Žabovreský 181, 208.

Žabobeky 340, 841.

Žadlovice 353.

Žák F. 880.

Žákov 184.

Žákovec J. 184.

Žáky 86.

Žalkovský V. 806.

Žamberk 417.

Žampach 4, 24, 26, 77, 78, 254.

Žandov 74.

Žarošice 316, 325, 826.

Žarovice 353.

Žašov 863. 865.

Zatec 86, 60, 61, 96, 147, 167, 194,

241, 258, 262, 263, 274, 389, 406.

418, 421—423.
Ždanice 193, 197.

Ždanov 182.

Zdar 8, 70, 80, 140, 189, 192, 197,

214, 281, 848, 297, 308—315,
364.

Žárec 323, 324.

Žárská K. 110; Žárský F. 231.

Žebtín 327, 829.

Žebnice 202, 208.

Žehušice 209.
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Želmtice 198, 199.

Želecký 257, 86H.

Žele 279.

Želechovice 858.

Želevice 168.

Železná 822—824.

Železnice 70, 170, 201.

Želiv 165.

Želivec 76.

Želovice 114, 825.

Želunice 167, 169.

Ženklav 102.

Žerabice 859.

Žeratice 860. 861.

Žerník 121.

Žernosekv 277.

Žerotín 78, 102, 184 248—250, 801

až 808, 880, 868.

Žerovice 185, 282.

Žestoky 181.

Zešov 888.

Želryš J.''102.

Zežulka 177.

Židé 88, 50, 145. 255, 895. 416.

Židenice 107, 861.

Židlichovice 829, 885.

Židovice 262, 268.

Žihle 200. 201.

Žichlice 201, 202.

Žicliov 260.

Žilošice 882.

Žinkov 200.

Žinkovice 168.

Žirákovice 854.

Žire 98—96, 98.

Žirotín viz Žerotín.

Žirovnice 858, 854.

Žirtky 816.

Žišov 75, 76.

Žitava 7, 106, 180.

Žitenice 897.

Zivanice 276.

Žiža 859.

Žlžka 225, 288.

Žižkov 212, 255, 888.

Žiznice 251.

Žižov 75.

Žleby 218. 244.

Žlutíce 182, 287.

Žmigrod 121.

Županoviee 247.



OBSAH.

1. Kolleje jesuitské.

úvod. Pehled kollejí jesuitských v echách, na Morav a v Slezsku

založených a zrušených. Str. 8.

A. Jesuitská sídla v echách. Kollej u sv. Klimenta

v Starém mst pražském a residence její v Libšicích v Tuchomicích,
v Opaanech a v Staré Boleslavi. 7. — Seminá sv. Václava a konvikt

sv. Bartolomje. 81. — Dm professní s kollejí u sv. Mikuláše v Menším
mst pražském. 84. — Kollej u sv. Ignáce v Novém mst pražském.

M. — Kollej v Krumlov a missie její v ímov. 54. — Kollej v Chomu-

tov s residencí v Bohosudov. 59 — Kollej v Hradci Jindichov. 68. —
Kollej v Jiín. 67. — Kollej v Kutné Hoe a residence v Jeníkov. 72. —
Kollej v Hradci Králové a residence košumberská na Chlumku. 77. —
Kollej v Chebe. 82. — Kollej v Litomicích. 84. — Kollej v Klatovech.

85. — Kollej v Beznici a residence na Sv. Hoe. 90. — Res'dence v Žirci

a Saclíi. 98. — Residence v Doupov. 96. — Summární pehled jmní
jesuitských kollejí a residencí v echách. 97.

B. Jesuitská sídla na Morav. Kollej v Olomouci. 100. —
Kollej a domus probationis v Brn a residence v Tuanech. 107. — Kollej

v Jihlav. 112.
'— Kollej v Znojm. 114. — Kollej v Kromíži, potom

pelomená do Hradišt. 116. — Kollej v Teli. 118.

C. Jesuitská sídla v Slezsku. Kollej v Opav a residence

v Jemeticích. 119. — Residence v Tšín. 122.

D. Jesuitské kolleje v Slezsku, které mírem Vrati-
slavským od jesuitské provincie eské odpadly. Kollej

v Kladsku. 128 — Kollej v Nise. 128. — Kollej v Hlohov. 180. —
Kollej v Zahani. 188. — Kollej ve Vratislav. 184. — Kollej ve Svidnících.

186. — Residence wartenberská a kollej lehnická. 187. — Jesuitská

sídla v knížetství Opolském a Bezském. 188.

II. Kláštery.

úvod. Píiny zrušení klášterv a spsob, jakým zrušení jich

bylo provedeno; k emu bylo obráceno jejich jmní, budovy a kostely;

zaopatení eholníkv a jeptišek. 140.
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A. Kláštery v G e c li á c li. Poet klášter zrušených a ehol-

iiíkv i jeptišek z nich propuštných. Zízení eského fondu náboženského

z jmní a statk klášter zrušených l^-i. — Klášter Augustián na Kar-

lov v Praze. 1-46. — Klášter Augustiánv u sv. Kateiny v Praze. 150.

Klášter Augustiánv u sv. Václava v Praze. 151. — Klášter Augustián

v Borovanech. 156. — Klášter Augustián v Teboni. 157. — Klášter

Augustián na Ostrov u sv. Dobrotivé. 158. — Klášter Augustián

v Pivoni. 159. — Klášter Augustián v Sopce. 160. — Klášter Augu-

stián v Táboe. 161. — Klášter Augustián v Lysé. 162. — Klášter

Augustián v Nmeckám Brod. 16-4. — Klášter Barnabit v Praze. 165.

— Klášter Benediktinek u sv. Jií v Praze. 166. — Klášter Benediktin

Slovanských u sv. Mikuláše v Praze. 174. — Klášter Benediktin u sv.

Jana pod Skalou. 179. — Klášter Benediktin v Kladrubech. 180. —
Klášter Benediktin v Sázav. 187. — Klášter Benediktin v Polici. 189.

— Klášter Benediktin na Bezdzi. 189. — Klášter Celestinek v Praze.

190. — Klášter Cisterciák v Sedleci. 191. — Klášter Cisterciák v Ska-

lici Klášterské 197. — Klášter Cisterciák v Plasech. 198. — Klášter Ci-

sterciák v Korun Zlaté. 204 — Klášter Cisterciák v Zbraslavi. 208. —
Klášter Cisterciánek v Pohlede. 218. — Klášter Dominikán u sv. Maí
Magdaleny v Praze. 214. — Klášter Dominikán v Budjovicích eských.

217. — Klášter Dominikán v Klatovech. 218. — Klášter Dominikán
v Nymburku. 219. — Klášter Dominikán v Ústí nad Labem. 219. —
Klášter Dominikán v Jablonném. 220. — Klášter Dominikán v Nových

Dvoích. 220. — Klášter Dominikán v Písku. 221. — Klášter Domini-

kán v Plzni. 221. — Klášter Dominikánek v Plzni. 222. — Klášter Do-

minikánek u sv. Anny v Praze. 228. — Klášter Františkánv irských

v Praze. 228. — Klášter Františkán v Chebu a jejich hospic na vrchu

sv. Anny. 280. — Klášter Františkán v Hájku. 281. — Klášter Franti-

škán v Slaném. 281. — Klášter Kajetán (Theatin) v Praze. 281. —
Klášter Kapucínv u sv. Josefa v Praze. 284. — Klášter Kapucín v e-
ském Brod. 285. — Klášter Kapucín v Budjovicích eských. 285. - -

Klášter Karmelitánv u sv. Havla v Praze 286. — Klášter Karmelitán

u P. Marie Vítzné v Praze. 287. — Klášter Karmelitán v Chýších. 242. —
Klášter Karmelitán v Pacov. 248. — Klášter Karmelitek u sv. Josefa

v Praze 244. — Klášter Kartusián ve Valdicích u Jiína. 245. — Klášter

Klarisek u sv. Františka (sv. Anežky) v Praze. 247. — Klášter Klarisek

v Chebe. 251. — Klášter Klarisek v Krumlov. 252. — Klášter Kižovník

bílých iCyriák) u sv. Kíže Velikého v Praze 258, — Klášter Kižovník

strážc Božího hrobu na Zderaze v Praze. 257. — Klášter Magdalének

v Zahražanech u Mostu. 262. — Klášter Minoritu v Horaždbvicícli. 268. —
Klášter Minoritu v Jílovém. 264. — Klášter Minoritu v Boleslavi Mladé. 264.

— Klášter Minoritu v Kuklenách u Hradce Králové. 264. — Klášter Mino-

ritu v Litomicích. 265. — Klášter Minoritu ve Stíbe. 266. — Klášter

Minoritu v Kodani. 26(5. — Klášter Minoritu v Pardubicích. 267. — Klášter

Paulán v Kláštee u Nové Bystice. 268. — Klášter Paulán u sv. Salva-
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tóra v Praze. 269. — Klášter Paulán v Nové Páce. 272. — Klášter Paulán

v Oboišti. 27:-^. — Klášter Paulánv u Tachova. 27.-Í. — Klášter Praernon-

strát v Milevsku. 274 — Klášter , Preemonstrátek v Doksanech. 275.

—

Klášter Praemonstrátek v Ghotšov. 279. — Klášter Servit v Slupech

v Praze. 284, — Klášter Servit u sv. Michala v Praze. 28B. — Klášter Servit

v Rabenštein. 289. — Klášter Servit v Konojedech. 290, — Klášter Trini-

tár v Praze 291. — Klášter Trinitár v Štnovicích 292. — Klášter Uršu-

linek na Hradanech v Praze. 292. — Summární pehled jmní všech klá-

šter v Cechách zrušených, náboženskému fondu eskému pipadlého. 294
— Statky klášter v (cechách, pipadlé náboženskému fondu dolno-rakou-

skému a moravskému. 297.

B. Kláštery na Morav. Poet klášter zrušených a eholníkv

i jeptišek z nich propuštných. Zízení moravského fondu náboženského.

297. — Klášter Augustián v Olomouci. 298. — Klášter Augustián v Štern-

berk. HOl. — Klášter Augustián ve Fulneku. 304. — Klášter Augustián

v Jevíku. 305. — Klášter Augustián ve Vratnín. 307. — Klášter

Gisterciák ve Žáe. 308. — Klášter Cisterciák ve Velehrad. 315. —
Klášter Cisterciánek v Tišnov. 321. — Klášter Cisterciánek v Starém

Brn. 324. — Klášter Dominikán v Brn. 329. — Klášter Dominikán

v Jihlav. 330. — Klášter Dominikán v Sumberku. 330. — Klášter Do-

minikán v Boskovicích. 331. — Klášter Dominikánek v Starém Brn.

331. — Klášter Dominikánek v Olomouci. 333. — Klášter Františkánek

v Brn. 334. — Klášter Františkán (Bernardin) v Brn. 336. — Klášter

Františkán v Znojm. 336. — Klášter Františkán v Kromíži. 337. —
Klášter Kapucín v Mikulov. 337. — Klášter Kapucín ve Vískov. 337. —
Klášter Kapucín v Jihlav. 338. — Klášter Kapucín v Kyjov. 338. —
Klášter Kapucín v Prostjov. 338. — Klášter Kapucín v Námstí. 338.

—

Klášter Kartusián v Olomouci. 338. — Klášter Kartusián v Králov

Poli. 340. — Klášter Klarisek v Olomouci. 341. — Klášter Klarisek v Znojm.
343. — Klášter Minoritu v Olomouci. 345. — Klášter Minoritu v Uniov.
345. — Klášter Paulán v Brtnici. 346. — Klášter Paulán ve Vranov.

346. — Klášter Paulinu v Krumlov. 347. — Klášter Praemonstrát

v Louce. 348. — Klášter Praemonstrát v Hradišti u Olomouce. 353. —
Klášter Praemonstrát v Zábrdovicích. 359. — Klášter Servit v Jaro-

micích. 362. — Klášter Servit u msta Veselí. 362. — Klášter Trinitár

v Zašov. 363. — Klášter Trinitár v Holešov. 363. — Summární pehled

jmní všech klášter na Morav zrušených. 364.

G. Kláštery v Slezsku. Klášter Klarisek v Opav. 365. —
Klášter Dominikán v Opav. 366. — Klášter Františkán v Opav. 367. —
Klášter Dominikán v Tšín. 367.

ITI. Kostely a kaple.

A. v echách. V Starém mst pražském. .370. — V Novém mst
pražském. 377. — Na Vyšehrad. 382. — V Menším mst pražském
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:-i8H. — Na Hradanech. 887. — V oKolí Praliy a v krajích zem. 888. —
B. Na Morav. V diecesi Olomoucké 891. — V diecesi Brnnské. 892.

—

C. V Slezsku. 896.

lY. Bratrstva a jiné ústavy.

A. Ústavy pro vzdlání a zaopatení knžstva. 898.

I. V Praze. Seminá sv. Václava a konvikt sv. Bartolomje pi

jesuitské kolleji sv. Klimenta v Praze. 81. — Seminá arcibiskupský. 898. —
Seminá (kollejj Gisterciák sv. Bernarda. 400. — Seminá praemon-

strátský sv. Benedikta a sv. Norberta. 401. — Ustav pro vysloužilé knžstvo

pi kostele sv. Karla Boromejského v Praze. 408.

II. Na Morav. Seminá duchovenský pi konviktu koUeje jesuitské

v Olomouci. 100. — Seminá biskupský v Olomouci. 404. — Ustav pro

vysloužilé knžstvo v Kromíži. 405.

B. Soukromé ústavy dobroinné.
I. Špitály a chudobince v Praze. Mšanský špitál staro-

mstský sv. Pavla v Templu. 406. — Špitál (chudobinec) novomstský

u sv. Bartolomje v Podskalí. 407. — Chudobinec mstský s kaplí sv. Maí
Magdaleny v Novém Mst ve tvrti sv. Petra. 408. — Špitál kížovnický

nový s kaplí blah. Anežky v Novém Mst pražském. 408. — Špitál kon-

gregace vlaské sv. Karla Boromejského. 409. — Špitál kongregace fran-

couzské sv. Ludvíka. 410. — Mšanský špitál v Menším mst pražském

pi kostele sv. Jana Ktitele na Újezd. 411. — Špitál sv. Alžbty pi

kláštee strahovském. 411, — Špitál pro nemocné a chudé duchovní na

Hradanech. 412. — Špitál pro chudé pi fae sv. Tomáše. 412. — Svtská

nadání pro chudé vbec. 412. — Zízení nových ústav zaopatovacích

a dobroinných 418.

II. Ústavy dobroinné na Morav a v Slezsku. 414.

C. Bratrstva náboženská v Cechách. Kongregace bratí

poustevník blahoslaveného Ivana. 415. — Bratrstva pi kostelech a kaplícli

v Menším mst pražském 418; v Starém mst pražském 419; v Novém

mst pražském 420; v mstech venkovských a ve vesnicích 420—424.

Dodatek a chyby tiskové. 424.

Ukazovatel 425.
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